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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
 

 

 ��"زكاة العلم نشره"

                 ..والبحث العلمهذا ي مثرة  اهد

     ...واهلياىل امي وايب 

   تقف دائماً خلف جناحايت وتدعمين دائماً.. االنسانة الطيبة اليتاىل و    

     ..وزمياليتصديقايت مجيع  اىلو 

                               كافة املعلمني واملعلمات...  واىل

      الرتبوي(.... -إبختبار رخصة املعلم ) القسم العام  ة اخلاص   ملزميتاهدي لكم 

 هذه امللزمة جمانية ابلكامل ال احلل بيعها واالستفادة منها مادايً ... 

         ويف النهاية ال أمتىن منكم اال الدعاء يل وملن احب..

                ابلتوفيق والنجاح ....جميع يت لل متنيا

       

 اختكم / وعود جاسم                                                                 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم                               

 ..علمنيملاعلمات وامل كافة  اىل

 واالساسيات الرتبوية.. اجلديدة امللزمة شاملة للمعايريمت حبمد هللا اعدد هذه 

لفرتة طويلة يف عدد كبري من املراجع ابإلضافة اىل و واالطالع املستمر البحث اعدادها ينلفك
 بعض املوضوعات اليت مت االستعانة فيها ببعض الزميالت..

على املعايري فقط توى امللزمة اعتمدت حمل اعدادي ففي يف اجملال الرتبوياملعلومات كثرية 
 ..مالختبار رخصة املعل يل هيئة التقومي والتدريباملوجودة يف دل

 ..معاً  تاج اىل الفهم واحلفظحيوالبعض اآلخر ركيزاً عاليًا وتفهمًا  حنتاج فيهابعض املعلومات 

ر اجلزء اللفظي والكمي يااملعايري الرتبوية بشكل مفصل اما ابلنسبة ملعكافة امللزمة تشمل 
 .لتقومي والتدريب..هيئة ا من قبل القواعد املهمة اليت تتكرر يف كل عاماكتفيت بوضع 

من قبل هيئة التقومي سنواًي اليت يتم الرتكيز عليها  وضوعاتامل كما انين سأستمر يف وضع
 اختبار الرخصة ... اايم طيلة حسايب اخلاص بتويرت عرب والتدريب

املستمر تواصل واملتابعة اىل مركز اجملتهد للتدريب لدعم املوالتقدير اخص ابلشكر يف النهاية 
 معي ...

 

 للجميع.... يقابلتوف                                                  
 

                   
 

 @ mogth2030 تفادة من دوراته التدريبية:حساب املركز يف تويرت لالس 

 0533416938 :ركزرقم امل



 

4 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 الـــــــــــــفـــــــــــــــهــــــــــــــرس 

 رقم الصفحة املوضوع الفصل
 7 .مفاهيم تربوية 1
 30 . تعليم اململكةرؤية وسياسة واهداف  2
 39 املعلم، صفاته ومهاراته واخالقياته. 3
 60 .التأمل املهين الذايت 4
 69 واألنظمة.   الئحة الوظائف التعليمية 5
 94الرتبية 6
 98 . التعلم 7
 104 .التفكي  8
 114 .املنهج  9

 128 .التخطيط لتدريس 10
 137 . األهداف الرتبوية 11
 158 التقومي. 12
 199 م.لنظرايت التع 13
 211 الفروق الفردية. 14
 219 التغذية الراجعة. 15
 225 النشاط املدرسي. 16
 229 الصحة النفسية. 17
 241 ئصه.خصاوالنمو  18
 260 التعلم النشط. 19
 278 .اسرتاتيجيات التدريسطرائق و 20
 342 تقنيات التعليم. 21
 348 ئل التعليمية.الوسا 22
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 ع الـــــــــــــفـــــــــــــــهــــــــــــــرس ــــــــــ ــــ ابــــــــــــت

 رقم الصفحة املوضوع فصلال
 353 مصادر التعلم. 23
 360 الشراكة اجملتمعية. 24
 367 ت التعلم املهنية.جمتمعا 25
 372 قواعد سلوك الطالب.  26
 391 البيئة الصفية. 27
 413 ذوي االحتياجات اخلاصة. 28
 436 املهمة يف اجلزء اللفظي. اعد القو  29
 456القواعد املهمة يف اجلزء الكمي. 30
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم تربوية
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :احلقائق •

أي مجلة أو عبارة يعتقد أبهنا صحيحة وتتكون املعرفة املتعلقة ابحلقائق من بياانت أو 
أو مواد  معلومات خاصة ابألشياء أو األشخاص أو الظواهر اليت تصبح بياانت أو معلومات 

 املختلفة. خام للمتخصصني يف ميادين املعرفة 

 املفاهيم: •

 احلوادث اخلاصة اليت مت جتميعها معاً على أساس منجمموعة من األشياء أو الرموز أو 
اخلصائص أو الصفات املشرتكة واليت ميكن اإلشارة إليها برموز أو اسم معني. حيث ميكن 

 دة دون احلاجة إل تعليم جديد. )اجلمع والطرح(تطبيق املفهوم عدة مرات يف مواقف جدي

 التعميمات: •

هدفها توضيح العالقة بني املفاهيم  ،املفاهيمهي عبارات تربط بني مفهومني أو أكثر من 
وأمهيتها تزويد املتعلمني أبدوات يستطيعون مبوجبها استخدام هذه التعميمات يف تشكيل أو 

  ت العديدة واستنتاج من بياانت جديدةطرح فرضيات تعمل على إجياد حلول للمشكال
 )الذي ميارس الرايضة يكون أقل عرضة للمرض(. 

 : دئالنظرايت واملبا •

 تنظيمات من التعميمات واملفاهيم اليت تكون على عالقة مع بعضها بعضاً. 

وتعمل على جتميع أجزاء   ،إهنا األفكار املعقدة اليت تتكون من عدد من األفكار األقل ترابطاً 
 .معىنفة اليت تشكل معاً وحدًة ذات املعر 

 القوانني:  •

 كبري مع املبدأ والقاعدة. متثل درجة من درجات التعميم اليت تتشابه إىل حد  

 )قانون اجلاذبية(. موقف القانون يصف عالقة عامة أو صورة متكررة يف أكثر من 

 



 

8 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 النظرايت:  •

 . هي جمموعة من التصورات الذهنية الفرضية أو املربهن على صحتها

 التنظيم املنطقي:  •

وخصائصها بصرف النظر عن طبيعة  وهو الذي يرتبط ارتباط وثيق بطبيعة املادة املراد تعليمها 
 من اجلزء ،من احملسوس للمجرد، الدارسني وخصائصهم )االنتقال من املعلوم للمجهول

 للكل(.

 التنظيم السكولوجي:  •

ى تقبلهم دذ واستعداداهتم ومهو الذي يتم فيه عرض املوضوعات وفقاً لقدرات التالمي
 وحاجاهتم إليها ومدى استفادهتم منها. 

 اإلبداع :  •

هو مزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت إذا وجدت يف بيئة تربوية  
مناسبة فإهنا جتعل املتعلم أكثر حساسية للمشكالت، وأكثر مرونة يف التفكري، وجتعل 

 صالة ابملقارنة مع خرباته الشخصية أو خربات أقرانه.نتاجات تفكريه أكثر غزارة وأ

 االختبار:  •

عليها تقومي حتصيل الطالب أو أدائه يف حمتوى دراسي   إجراء الستنباط استجاابت يبينهو 
 معني، مثاًل: املعرفة اخلاصة مبوضوع معني. 

 االختبار التحصيلي:  •

علم السابق للفرد يف جمال أو هو أداة مقننة تتألف من فقرات أو أسئلة يقصد هبا قياس الت
 موضوع معني.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 أساليب التدريس :  •

إجراءات خاصة يقوم هبا املعلم ضمن اإلجراءات العامة اليت جتري يف موقف تعليمي معني، 
فقد تكون طريقة املناقشة واحدة، ولكن يستخدمها املعلمون أبساليب متنوعة كاألسئلة 

 واألجوبة، أو إعداد تقارير ملناقشتها. 

 تدالل:ساال •

لى أساس من األدلة واحلقائق املناسبة  هو عملية هتدف إىل وصول املتعلم إىل نتائج معينة، ع
ما مبعلوماته السابقة  الكافية، حيث يربط املتعلم مالحظاته ومعلوماته املتوفرة عن ظاهرة  و 

 عنها، مث يقوم إبصدار حكم يفسر هذه املعلومات أو يعممها. 

 االستقراء:  •

إىل الكل، حيث يتم  االنتقال هبا من اخلاص إىل العام أو من اجلزئيات  فكريية يتمهو عملية ت
 التوصل إىل قاعدة عامة من مالحظة حقائق مفردة. 

 :االستقصاء  •

عملية نشطة يقوم هبا املتعلم ابستخدام مهارات عملية أو عقلية للتوصل إىل تعميم أو مفهوم 
 أو حل مشكلة.

 االستنتاج:  •

مبادئ وقوانني م من الوصول إىل احلقائق ابالعتماد على ية متكن املتعل هو عملية تفكري 
وقواعد صحيحة، فينتقل فيها املتعلم من العام إىل اخلاص، أو من الكليات إىل اجلزئيات، أو  

 من املقدمات إىل النتائج. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 أسس بناء املنهج:  ❖
 األسس الفلسفية: •

العربية   اململكةا تعكس خصوصية جمتمع وتعين األطر الفكرية اليت تقوم عليها املناهج مب
 املتمثلة يف عقيدته، وتراثه، وحقوق أفراده وواجباهتم.  سعوديةال

 األسس االجتماعية:  •

وتعين األسس اليت تتعلق حباجات اجملتمع وأفراده وتطورها يف اجملاالت االقتصادية، والعلمية  
 ية، والوطنية، واإلنسانية. التقنية، وكذلك ثقافة اجملتمع، وقيمه الدينية، واألخالق 

 :األسس النفسية •

 األسس اليت تتعلق بطبيعة املتعلم وخصائصه النفسية واالجتماعية، والعوامل املؤثرة يف  وتعين
 منوه مبراحله املختلفة. 

وينبغي أن تربز هذه األسس قدرات املتعلمني وحاجاهتم ومشكالهتم وربطها ابملنهج مبا  
 لم والتعليم، واحرتام شخصية املتعلم.ينسجم مع مبادئ نظرايت التع

 : عرفية األسس امل •

وتعين األسس اليت تتعلق ابملادة الدراسية من حيث طبيعتها، ومصادرها ومستجداهتا،  
وعالقاهتا حبقول املعرفة األخرى، وتطبيقات التعلم والتعليم فيها، والتوجهات املعاصرة يف تعليم 

 املادة، وتطبيقاهتا. 

خرى، وعلى العالقة العضوية املعرفة يف املواد الدراسية األد تتابع مكوانت وينبغي هنا أتكي
 بني املعرفة والقيم واالجتاهات واملهارات املختلفة. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : تصميم •
وضع إطار فكري للمنهج لتنظيم عناصره ومكوانته مجيعها )األهداف، واحملتوى، واألساليب 

واحد متكامل يؤدي تنفيذه إىل حتقيق  والوسائط، واألنشطة، والتقومي(، ووضعها يف بناء
 األهداف العامة للمنهج. 

 :تصميم وثيقة املناهج  •
وضع إطار لتنظيم عناصر املنهج واتساعها وعمقها وتكاملها الرأسي، وتكاملها األفقي  

داخل املادة نفسها ومع املواد الدراسية األخرى مبا حيقق التوازن بني املادة الدراسية واملتعلم،  
 حاجات اجملتمع وثقافته. ومراعاة

ملناهج وبنائها، وتنظيم عناصرها ومكوانهتا يفرتض أن تراعى مفاهيم التصميم ويف ختطيط ا
 اآلتية: 

. التصميم األفقي حملتوى املنهج الذي يتطلب مراعاة اتساع املنهج وعمقه، والتكامل 1
كما يتطلب ترابط مجيع عناصر  والرتابط بني اجملاالت املعرفية والوجدانية )القيمية( واملهارية،  

 بضعها )األهداف واحملتوى، واألساليب، والوسائط، واألنشطة، والتقومي(. املنهج ب

. التصميم العمودي حملتوى املنهج الذي يتطلب تراكم اخلربات وتتابعها الرأسي مبا ينسجم  2
كون التتابع من مع سيكولوجية املتعلمني، وأعمارهم ومراحل منوهم، وطبيعة املادة نفسها، في

من الكل إىل اجلزء حبيث يزداد املنهج عمقاً واتساعاً كلما ارتقينا من  البسيط إىل املعقد، و 
 الصفوف الدنيا إىل الصفوف العليا. 

. التوازن بني منهج النشاط واخلربات واملهارات الذي يركز على املتعلم وحاجاته وقدراته  3
وهذا يعين راسية الذي يركز على طبيعة املعرفة، وخصائصه الذاتية، وبني منهج املادة الد

ابلضرورة مراعاة التوزان بني املادة واملتعلم، وبني مكوانت املنهج واملواد الدراسية األخرى،  
 وبني املعرفة واملهارات والقيم.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : تطوير املنهج  •
إحداث تغيريات يف عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد حتسينه، ومواكبته  

 اجملاالت االقتصادية، واالجتماعية، والثقافة مبا  جدات العلمية والرتبوية، والتغريات يفللمست
 يليب حاجات اجملتمع وأفراده، مع مراعاة اإلمكاانت املتاحة من الوقت واجلهد والكلفة.

ويالحظ أن مفهوم تصميم )بناء( املنهج خيتلف عن مفهوم تطويره يف نقطه البداية لكل  
ير املنهج فيبدأ من منهج قائم ولكن املنهج يبدأ من نقطة الصفر، أما تطو  منهما، فتصميم

يراد حتسينه أو الوصول إىل طموحات جديدة، ومن جهة أخرى تشرتك عمليتا بناء املنهج  
واجملتمع، واملعرفة، وأهنما تتطلبان   وتطويره يف أهنما تقومان على أسس مشرتكة وهي املتعلم،

 قبل وحاجات اجملتمع وأفراده.قدرة على استشراف املست

 : االمتحان النهائي  •

هو االختبار الذي يعده املعلم أو جمموعة من املعلمني بعد االنتهاء من دراسة حمتوى املنهج،  
وغالباً ما يكون على هيئة أسئلة مقالية أو موضوعية أو مهمات شاملة جلميع مستوايت 

 األهداف.

 التعلم:  •

كتساب معرفة أو مهارة أو تغيري  ا شراف املعلم أو بدونه، يهدف هو نشاط يقوم فيه املتعلم إب
 سلوك.

 التعلم ابالكتشاف :  •

هو التعلم الذي يسلك فيه املتعلم سلوك العامل، حيث يستخدم معلوماته وقدراته وقابلياته يف  
 عمليات تفكريية عملية وعقلية للوصول إىل نتائج جديدة. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التعلم التعاوين :  •

عاً يف تنفيذ عمل، أو نشاط تعليمي، أو حل  ة من الطلبة مراك جمموعة صغري هو تعلم يتم إبش
مشكلة مطروحة، ويسهم كل منهم يف النشاط، ويتبادلون األفكار واألدوار، ويعني كل منهم 

 اآلخر يف تعلم املطلوب حسب إمكاانته وقدراته. 

 التعلم الذايت:  •

وتنفيذها هبدف اكتساب األنشطة التعليمية هو منط من أمناط التعلم يقوم فيه املتعلم ابختيار 
معرفة علمية أو تنمية مهارة ذات صلة ابملادة الدراسية أو ابهتماماته اخلاصة، وقد يتم هذا  
التعلم بصورة فردية أو يف جمموعات، حتت إشراف املعلم، أو بصورة غري نظامية عن طريق 

 التعليم املربمج، أو برامج التعلم عن بعد.

 بلي: لتعلم القا •

علمية اليت اكتسبها املتعلم نتيجة مروره خبربات تعليمية سابقة، وتعد أساساً  هو املعرفة ال
 لتعلمه اجلديد. 

 التعليم:  •

هو التصميم املنظم املقصود للخربة )اخلربات( اليت تساعد املتعلم على إجناز التغيري املرغوب 
 علم.فيه يف األداء، وعموماً هو إدارة التعلم اليت يقودها امل

 تربوية: تقنيات  •

هي الطرائق والوسائل واألجهزة واملواد املسموعة واملرئية واملقروءة اليت تسهم يف حتقيق  
 األهداف الرتبوية املنشودة. 

 

 



 

14 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التقومي:  •

هو اإلجراءات اليت هتدف إىل حتديد مدى تقدم تعلم الطلبة، ومدى حتقق مستوى اجلودة يف  
وايت الطلبة، وحتليل أخطائهم، ويف ضوئه  كن حتديد مستأدائهم، وفق معايري حمددة، وفيه مي

ميكن توجيههم إىل األنشطة اليت تالئم مستوايهتم، لذا فهي عملية تشخيصية، وعالجية،  
 ووقائية. 

 تقومي األداء:  •

هو ما يقوم به املتعلم يف جمال ما ويتطلب فعالً أو عماًل، أو يتطلب إجنازاً خيتلف يف كثري من 
 ن املعارف. ذكار جمموعة مجوانبه عن است

 التقومي البنائي أو التكويـنـي: •

هو عملية منظمة تتم أثناء تكون املعلومة )أثناء التدريس وخالل الفصل الدراسي(، وهتدف  
إىل تصحيح مسار العملية الرتبوية للطالب والتحقق من فهمه للمعلومة اليت مر هبا وبيان  

 مدى تقدمه حنو اهلدف املنشود.

 :التشخيصيالتقومي  •

ذلك التقومي الذي يهدف إىل حتديد أسباب املشكالت الدراسية اليت يعاين منها  هو 
 ) يستخدم غالباً مع طالب ذوي صعوابت التعلم(. املتعلمون واليت تعيق تقدمهم الدراسي.

 التقومي اخلتامي:  •

والعادات م هو ذلك التقومي الذي يهتم بكشف احلصيلة النهائية من املعارف واملهارات والقي
 اليت يفرتض أن حتصل نتيجة لعملية التعليم. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التقومي القبلي:  •

التقومي الذي يساهم يف اختاذ القرارات بطريقة علمية يف أي من اجملاالت املختلفة بطريقة 
 علمية وحيدد املستوى الذي يكون عليه املتعلم قبل قيامه ابلدراسة. 

 التقومي املستمر:  •

ملية التدريس، ومستمراً ابستمرارها، واهلدف منه تعديل املسار من  اً لعمواكبالتقومي الذي يتم 
خالل التغذية الراجعة بناء على ما يتم اكتشافه من نواحي قصور أو ضعف لدى التالميذ.  

ويتم جتميع نتائج التقومي يف خمتلف املراحل، إضافة إىل ما يتم يف هناية العمل من أجل حتديد 
 املستوى النهائي. 

 نهج:  املتقومي •

جمموعة عمليات ينفذها أشخاص متخصصون جيمعون فيها البياانت اليت متكنهم من تقرير 
ما إذا كانوا سيقبلون املنهاج أو يغريونه أو يعدلونه أو يطورونه، بناء على مدى حتقيقه 

 ألهدافه اليت رمست له.

 التقييم:  •

يعرف أو يستطيع أن يعمل،  مبا  يتصل هو عملية مجع البياانت أو املعلومات عن املتعلم فيما
مالحظة الطلبة أثناء تعلمهم، أو تفحص إنتاجهم، أو   :ويتم ذلك ابلعديد من األدوات مثل

 اختبار معارفهم ومهاراهتم. 

 التنظيم األفقي:  •

هو التنسيق بني املواد الدراسية املختلفة من انحية، والتنسيق بينها وبني احلياة اخلارجية من  
 واد وحاجات املتعلمني من انحية اثلثة. ني املة، وبانحية اثني
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التنظيم الرأسي:  •

هو التنظيم من أسفل إىل أعلى أو من فوق إىل حتت، ويكون يف املادة الدراسية الواحدة  
وداخلها، أي ترتيب موضوعاهتا طبقاً ملبادئ معينة، حبيث تكون هذه املوضوعات متدرجة  

 بعده.م ما ومرتابطة ويفيد تعلم أوهلا يف تعل 

 تنظيم حمتوى املنهج :  •

هو تقدميه للمتعلم بشكل معني، حبيث يؤدي إىل أن يتعلمه بشكل أسرع وأسهل، وبشكل 
 متدرج حبيث ينمو التعلم ويعمق ويثبت لدى املتعلم وتستمر آاثره معه. 

 احلقيبة التعليمية:   •

تعدد برانمج متكامل موعاء معريف حيتوي على عدة مصادر للتعليم، صممت على شكل 
ستخدم يف تعلم أو تعليم وحدة معرفية منوعة، تتناسب مع قدرات املتعلم، الوسائط، ي

وتناسب بيئته، يؤدي تعليمها إىل زايدة معارف وخربات ومهارات املتعلم، وتؤهله ملقابلة  
 مواقف حياتية ترتبط مبا اكتسبه نتيجة تعلمه حمتوى هذه احلقيبة. 

فريد التعليم الذي ازداد االهتمام به يف علم الذايت أو تب من أساليب التوتعرف ابهنا أسلو 
 اآلونة األخرية مع التغريات والتطورات العلمية احلديثة. 

 الشفافية : •
صفيحة بالستيكية شفافة تسمح مبرور الضوء من خالهلا، ويتم إعدادها ابلكتابة أو الرسم  

 عليها مباشرة مث عرضها جبهاز إسقاط ضوئي. 

 : تابعرائط املدى والت خ •

وهو جدول يوضح تدفق املفاهيم واألفكار الرئيسة الواردة يف حمتوى املنهج بصورة أفقية 
ورأسية لصفوف التعليم العام مجيعها، حبيث تربز التكامل الرأسي واألفقي بني موضوعات 

 . املادة الدراسية
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :مخرائط املفاهي •

ق خطوط أو أسهم يكتب  املفاهيم ببعضها البعض عن طريعبارة عن أشكال ختطيطية تربط 
 مات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بني مفهوم وآخر.عليها كل 

كما أهنا عبارة عن بنية هرمية متسلسلة، توضح فيها املفاهيم األكثر عمومية ومشولية عند قمة  
ذلك يف صورة تفريعة تشري إىل  اخلريطة، واملفاهيم األكثر حتديداً عند قاعدة اخلريطة، ويتم 

ارتباط املفاهيم األكثر حتديداً ابملفاهيم األكثر  وى التمايز بني املفاهيم، أي مدىمست
عمومية، ومتثل العالقات بني املفاهيم عن طريق كلمات أو عبارات وصل تكتب على 

ابإلضافة  اخلطوط اليت تربط بني أي مفهومني، وميكن استخدامها كأدوات منهجية وتعليمية 
 لتقومي. إىل استخدامها كأسلوب ل

 طرائق التدريس:  •

 تعرف أبهنا اإلجراءات العامة اليت يقوم هبا املعلم يف موقف تعليمي معني.

 طريقة العروض العملية:  •

هي الطريقة اليت يقوم املعلم فيها بعملية عرض أمام الطلبة، أو يقوم طالب أو جمموعة من 
و مفهوم علمي، أو تعميم  يمي تعلمي لتقدمي حقيقة علمية، أالطلبة ابلعرض وهي أسلوب تعل 

 علمي.

 : سالقيا •

هو العملية اليت تقوم على إعطاء األرقام أو توظيفها وفقاً لنظام معني من أجل التقييم الكمي  
 لسمة أو متغري معني، وهي التعبري الكمي ابألرقام عن خصائص األشياء والسمات وغريها.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 الكتاب املدرسي:  •

ها، واليت من حيث  ملبوبة واملبسطة اليت ميكن تدريس جمموعة من املعلومات املختارة وا* 
 عرضها متكن الطالب من استخدام الكتاب املدرسي بصورة مستقلة.

* عبارة عن كتاب عرضت فيه املادة العلمية بطريقة منظمة وخمتارة يف موضوع معني، وقد 
 عينه يف عمليات التعليم والتعلم.وضعت يف نصوص مكتوبة حبيث تناسب موقفاً ب

* وثيقة رمسية موجهة مكتوبة ومنظمة كمدخل للمادة الدراسية، ومصممة لالستخدام يف 
الصف الدراسي، وتتضمن مصطلحات ونصوصاً مناسبة وأشكاالً ومتارين، ومعينات للطالب  

 على عملية التعلم، ومعينات للمعلم على عملية التدريس.

 : مؤشرات األداء   •

مروره خبربة تعليمية   يكون املتعلم قادراً على أدائه بعدمجل أو عبارات تصف بدقة ما جيب أن 
 تعلمية. 

 احملتوى :  •

هو خالصة من احلقائق واملفاهيم واملبادئ والنظرايت يف جمال معريف، مثل: )الفيزايء،  
، والرتبية األسرية(،  والكيمياء، والرايضيات(، أو يف جمال معريف غري منظم، مثل )الرتبية البيئية

ن يعني املتعلم يف فهم املعرفة واكتشافها  هذه املعلومات، وهذا احملتوى جيب أوطرق معاجلة 
 بنفسه.

 :املشروع  •

هو عمل متصل ابحلياة يقوم على هدف حمدد، وقد يكون نشاطاً فردايً أو مجاعياً وفقاً 
 خلطوات متتالية وحمددة. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :املعيار •

ه هذه اجلملة من وصف ملا هو  احلكم على اجلودة يف ضوء ما تتضمن هو مجلة يستند إليها يف
واجتاهات أو  حتققه لدى املتعلم من مهارات أو معارف أو مهمات أو مواقف أو قيممتوقع 

 أمناط تفكري أو قدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات.

 :املفهوم •

يستخدم للداللة على شيء أو موضوع  هو تصور عقلي جمرد يف شكل رمز أو كلمة أو مجلة،  
 معينة. أو ظاهرة 

 : ملف اإلجناز •

هو ذلك امللف الذي يتم فيه حفظ مناذج من أداء املتعلم هبدف إبراز أعماله ومنجزاته اليت 
 تشري إىل مدى منوه الطبيعي واالجتماعي والنفسي واألكادميي واملهاري واإلبداعي والثقايف.

 :املنهج  •

املدرسة وخارجها من خالل  اخلربات الرتبوية اليت توفرها املدرسة للمتعلمني داخل جمموعة 
دهتم على النمو الشامل واملتوازن، وإحداث تغريات مرغوبة برامج دراسية منظمة بقصد مساع

 يف سلوكهم وفقاً لألهداف الرتبوية املنشودة. 

 :ةاملهار  •

عمل من األعمال مع االقتصاد يف الوقت  تعرف يف علم النفس أبهنا: السرعة والدقة يف أداء
 ون هذا العمل بسيطاً أو مركباً. املبذول، وقد يك

 وتعرف يف كتاابت املناهج أبهنا: 

قدرة املتعلم على استخدام املبادئ والقواعد واإلجراءات والنظرايت ابتداًء من استخدامها يف 
 التطبيق املباشر، وحىت استخدامها يف عمليات التقومي.



 

20 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 مهارات التعلم :  •

رجيية  م، ويكتسبها املتعلم وتنمو بنموه بصورة تدجمموعة املهارات اليت تتطلبها عملية التعل 
 ومنظمة، وتشمل مهارات التفكري وحل املشكالت واالتصال، واملهارات الرايضية والعملية. 

 :  يالنشاط اإلثرائ •

م وإمكاانهتم إبيصاهلم إىل عمل ينفذه الطلبة الذين اتقنوا مادة الكتاب، وتسمح قدراهت
 بتكار واإلبداع أحياانً. مستوايت أداء فائقة تصل إىل اال

 النشاط األساسي:  •

 هو عمل ينفذه مجيع الطلبة، هبدف بناء املعرفة العلمية األساسية يف املادة الدراسية. 

 النشاط االستهاليل:  •

علم اجلديد، وقد يكون  هو عمل ينفذه الطلبة للوصول إىل حالة ذهنية متكنهم من تلقي الت
 لم اجلديد، أو نشاطاً استكشافياً يقود إىل التعلم اجلديد.النشاط متعلقاً بتعلم سابق ميهد للتع

 النشاط التعزيزي:  •

عمل ينفذه الطلبة الذين أجنزوا املادة الدراسية بصورة عادية، ومن شأن هذه األنشطة، أن 
 ا. تدعم تعلمهم، وتوصلهم إىل تعميق املادة وإتقاهن

 النشاط العالجي :  •

اإلسهام يف عوابت يف التعلم، ومن شأن هذا العمل هو عمل ينفذه الطلبة الذين يواجهون ص
معاجلة وتذليل هذه الصعوابت، وأيخذ شكل إعادة تدريس بصورة أكثر مالءمة هلذه الفئة،  

 من الطلبة، مع ضرورة أن تنفذ مثل هذه األنشطة إبشراف املعلم وتوجيهه. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :  تج التعليميةالنوا •

 دراسته موضوعات معينة. هي عبارات تصف أداءات املتعلم املتوقعة بعد

 :  اهلدف العام •

 هو عبارة تصف الناتج التعليمي املتوقع حتقيقه لدى املتعلم. 

 :وثيقة املنهج  •

خطة مكتوبة يقوم عليها املنهج املراد تصميمه )بناؤه( أو تطويره، وتشكل هذه اخلطة إطاراً  
كما تتضمن عناصر  عامًّا يتضمن أسس بناء املنهج ومرتكزاته ودواعي بنائه أو تطويره،  

ومواصفات األوعية املنهجية واملواد التعليمية  املنهج ومعايري كل منها، ومعايري تنفيذه وتقوميه 
من كتب )طالب ومعلم( وكتب أنشطة، وبرجميات ووسائط، ووسائل التقومي وأدواته، ومعايري  

 ية املهنية للقائمني على تنفيذ املنهج وتقوميه.التنم

 وسائل تعلم ذايت:  •

وسائل يعتمد عليها الطالب يف تعليم نفسه، وهي مواد تعليمية قد تكون على شكل كتاب 
 أو فيلم تعليمي، أو تسجيل صويت وقد تكون كلها يف حقيبة واحدة. 

 الوسائل التعليمية التعلمية: •

األجهزة اليت يستخدمها املعلم أو املتعلم لنقل حمتوى معريف أو  هي جمموعة األدوات واملواد و 
ار وحتسني صول إليه داخل غرفة الصف أو خارجها هبدف نقل املعاين وتوضيح األفكالو 

 عملييت التعليم والتعلم.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 الزايرة الصفية: •

التدريس. وهي أنواع  زايرة املشرف الرتبوي للمعلم يف قاعة الصف يف أثناء قيامه بنشاط 
 منها: 

 الزايرة املفاجئة: والرتبويون بني مؤيد هلا ومعارض. -أ
ة املرسومة: وهي اليت تتم بناًء على ختطيط مسبق بني املشرف الرتبوي واملعلم، وهذا  اير الز  - ب 

 يساعد يف بناء العالقات اإلنسانية الطيبة بني املشرف والعلم. 
لم زايرة املشرف، ليطلع املعلم املشرف الرتبوي على الزايرة املطلوبة: اليت يطلب فيها املع - ت 

 يلة حديثة أو ... طريقة مبتكرة يف التدريس أو وس
 االجتماع الفردي بني املشرف الرتبوي واملعلم:  •

من أعظم الوسائل ملعاونة املعلمني، ورفع معنوايهتم، وأكثرها فاعلية لتحسني التدريس ومثل 
  يشرتط أن يسبق االجتماع زايرة صفية. هذا االجتماع يتم يف أي مناسبة وال

 االجتماعات العامة للمعلمني: •

وية، وهي أكثر توفرياً للوقت من االجتماعات الفردية، كما أهنا  العملية الرتبوسيلة لتحسني 
تساهم يف حتقيق بعض القيم األخرى ومنها تقدير املسؤولية املشرتكة، واإلميان بقيمة العمل  

 ء واالقرتاحات.اجلماعي، وتباد اآلرا

 الدروس التوضيحية )التطبيقية(: •

علمني متميز داخل الصف، وحبضور عدد من املنشاط عملي يقوم به املشرف أو معلم 
لعرض طريقة تدريس فعالة، أو أي مهارة من املهارات اليت يرغب املشرف يف إقناع املعلمني 

 . بفاعليتها وأمهية استخدامها بطريقة علمية حمسوسة
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 الزايرات املتبادلة:  •

رى، وهو أسلوب يتيح  أن يقوم املعلم بزايرة زميله يف الفصل يف نفس املدرسة أو مدرسة أخ
الء يبحثون عن حلول أيضاً هذا األسلوب للمعلمني الفرصة لتبادل الرأي يف مشكالهتم كزم

الزايرات البد   وتبادل ،فيه نوع من املشاركة فاملعلمون يتبادلون اخلربات ومواطن القوة عندهم
 أن يسبق بتهيئة نفسية خاصة للمعلمني.

 القراءة املوجهة: •

أن يتمشى مع روح العصر، وتساعده على الوقوف على  ساعد املعلم علىمن الطرق اليت ت
أحدث النظرايت والتطورات يف ميدان الرتبية والتعليم، ومن واجب املشرف أن يثري اهتمام  

وتشجيعهم عليها، وإذا كان املشرف حمباً للقراءة فإنه خالل املناقشات املعلمني ابلقراءة 
كتب معينة، أو مقاالت خاصة تتصل مبشكلة تربوية يراد  واالجتماعات يستطيع أن يوصي ب

ة يف مدى استجابة املعلمني لدعوة حلها. وسوف جيد املشرف نفسه أمام نوعيات خمتلف
 فز املعلمني للقراءة. القراءة، وهنا تظهر مهارة املشرف يف ح

 النشرة الرتبوية:  •

الرتبوية وعن طريق النشرات من أوسع أساليب اإلشراف الرتبوي أتثرياً يف حتسني العملية 
واملهارات وكثري من حلول املشكالت الرتبوية اليت تساهم يستطيع املشرف أن ينقل األفكار 

واجلهد خاصة يف ظل الظروف  وتستخدم النشرات لتوفري الوقت ،يف رفع مستوايت املعلمني
أعدت بعناية،  وهي من األساليب الناجحة إذا  ،اليت ال يتيسر فيها عقد اجتماع للمعلمني

 باً، وخرجت عن دائرة الروتني وجمرد التعليمات، وخلت من صيغة األوامر.ونظمت تنظيماً طي

 ورشة تربوية )مشغل تربوي(:  •

لبحث مشكلة تربوية وعالجها حتت إشراف اجتماع عملي للمعلمني يتيح الفرصة هلم 
واحد، بعيداً عن التقيد املشرف الرتبوي، يعمل فيها املشرتكون أفراداً أو مجاعات يف وقت 

 ابلشكليات الرمسية كما تتاح الفرصة للمعلمني لتدريبات عملية.
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 حماضرة تربوية:  •

دمي جمموعة من األفكار  عملية اتصال بني املشرف الرتبوي واملعلمني، يقوم فيها املشرف بتق
 واملعلومات، يتم إعدادها وتنظيمها قبل تقدميها. 

 ندوة تربوية:  •

صصني أصحاب اخلربة لإلسهام يف دراسة مشكلة تربوية  الرتبويني املتخ اجتماع جمموعة من
وإجياد احللول املناسبة هلا، وفيها تعطى الفرصة للمناقشة وإبداء اآلراء حول املوضوع من قبل  

 ني فيها. املشرتك

 التدريس الفعال: •

طالب، ويعتمد  جناح املعلم يف توفري الظروف املناسبة لتقدمي خربات غنية ومؤثرة مير هبا ال
ليمية، والتنويع يف طرائق التدريس الفعال على أسس منها: جعل الطالب حموراً للعملية التع

ات املختلفة للطالب، واإلاثرة  التدريس، والبعد عن اإللقاء والتلقني واالعتماد على تنمية املهار 
ية التدريسية مبدى  والتشويق عن طريق الوسائل املساندة لعملية التدريس ، وتقاس كفاءة العمل 

 حتقيق األهداف احملددة يف موقف التدريس.

 وسائل تعلم ذايت:  •

وسائل يعتمد عليها الطالب يف تعليم نفسه، وهي مواد تعليمية قد تكون على شكل كتاب 
 تعليمي، أو تسجيل صويت وقد تكون كلها يف حقيبة واحدة.  أو فيلم

 التغذية الراجعة:  •

وذلك عن طريق أسئلة تقود لطالب اليت سبق أن اكتسبوها عملية اسرتجاع نفس معلومات ا
وتقوم على أساس التعرف على الصعوابت اليت تواجه املعلم وحماولة التغلب عليها  ،إىل ذلك 

 والتعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وتالفيها. 
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 التدريس املصغر:  •

( 20-5يف مدة ترتواح ما بني ) طريقة يف التدريس يتناول املعلم فيها موضوع درس صغري 
حبيث حياول املعلم فيها تقريب املادة للمستوايت  ،رة طالب دقيقة لطالب واحد إىل عش 

املختلفة لطالبه، مراعياً كافة أنواع الفروق الفردية، أيضاً هذه الطريقة جتعل املتعلم مزوداً 
خرى ليصحح كل من  أبساليب استكشافية متكنه من الوقوف على أخطائه مث العودة مرة أ

ديو والتغذية  يالتدريس على التصوير ابلف املعلم واملتعلم نفسيهما ويعتمد هذا النوع من
 الراجعة.

 مصادر التعلم:  •

كالسبورات واخلرائط والصور    -غري الكتاب املدرسي-تلك املصادر اليت يرجع إليها الطالب 
ئح واألفالم واجملالت والوسائل  واجملسمات واإلحصاءات والرسوم البيانية والنماذج والشرا

نهجية. ويشرتط فيها أن تتكامل مع الكتاب املدرسي،  السمعية والكتب األخرى غري امل
وتتالءم مع مستوى التالميذ الذين يشاركون يف احلصول عليها، وتساهم يف إثراء العملية  

 التعليمية، وتنمية املهارات املختلفة للطالب. 

 الفروق الفردية:  •

رافات الفردية عن مستوايهتم العقلية واملزاجية والبيئية وهي متثل االحن لطالب يفاختالف ا
 املتوسط اجلماعي يف الصفات املختلفة.

 تقنيات التعليم:  •

تطبيق املبادئ العلمية يف العملية التعليمية، مع الرتكيز على املتعلم وليس املوضوع، 
 عامل واملختربات واآلالت التعليمية. واالستخدام الواسع للوسائل السمعية البصرية وامل
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 إدارة الصف:  •

اخلطوات واألعمال الضرورية، اليت ينبغي اختاذها من قبل املعلم واحملافظة عليها طوال زمن 
 احلصة.

 األهداف السلوكية:  •

اهلدف السلوكي هو: الناتج التعليمي املتوقع من التلميذ بعد عملية التدريس، وميكن أن 
 قيسه. ولألهداف السلوكية ثالثة جماالت:يالحظه املعلم وي

 اجملال املعريف ب( اجملال الوجداين ج( اجملال النفس احلركيأ( 

 :املنهج املدرسي •

اليت حتقق النمو الشامل و داخل وخارج املدرسة  تكون هو جمموعة اخلربات واألنشطة اليت
 وتعدل السلوك . 

 :املنهج اخلفي •

 ختطيط . قصد أو  القيم اليت يكتسبها املتعلم دوناملعارف واملهارات واالجتاهات و  هو

 : الوحدة الدراسية •

هي تنظيم خاص يف مادة دراسية وطريقة تدريسها اليت تضع املتعلم يف موقف تعليمي  
 .متكامل

 التدريس :   •

ة على املدى القريب كما يستهدف  بموقف خمطط يستهدف حتقيق خمرجات تعليمية مرغو 
 . لى املدى البعيدلرتبية عمتنوعة ل إحداث مظاهر أيضاً 

هو النشاط املهين املبذول   ميمهين مقصود يتضمن عمليات ختطيط، وتنفيذ، وتقو هو نشاط 
 . التحقيق أهداف التعليم
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 : الدرس  •

هو جمال زمين خمصص الكساب املتعلم جمموعة من املهارات واملعارف واملفاهيم خالل حصة  
 .  واحدة  دراسية

 : املدرسي الكتاب •

 الدراسي للمادة مع مقدمة وفهرس ومصطلحات .يضم احملتوى اء الذي ذلك الوع هو

 : الدراسي احملتوى •

 هو عباره عن موضوعات تشتمل على حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات ونظرايت .

 : الدراسي املقرر •

 هو جمموعة موضوعات دراسية مفروضة على الطالب يف مادة ما يف مرحلة ما . 

 :الدراسية املادة •

 املفاهيم واملعارف والتعميمات والقوانني والنظرايت اليت ختص جمال معني .عة من هي جممو 

 : التعليم •

 .هو عملية يتم خالهلا اكساب املتعلم خربات مقصودة ومنظمة لتنمية قدراته يف كل اجملاالت 

 :  التعلم •

 .هو تغري نسيب دائم ومرغوب يف سلوك املتعلمو الناتج الفعلي لعملية التعليم 

 : سالتدري طريقة •

 جمموعة من االجراءات اليت يتبعها املعلم لتحقيق األهداف التدريسية ابقصى فاعلية. 
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 : التدريس  اسلوب •

 عن عباره عن امناط خاصة يفضل املعلم اتباعها لنقل خرباته اىل املتعلم اثناء التدريس ومتيزه
 غريه من املعلمني لتحقيق األهداف .

 :  التدريس  اسرتاتيجية •

 .األهداف املعلم لالمكانيات املتاحة اخلاصة والعامة لتنفيذ الدرس وحتقيقيف توظهو فن 

 : التدريس مدخل •

  هي األسس واملبادئ واملنطلقات اليت تستند عليها طريقة او اسلوب التدريس )اكادميية،
 ( ، مهنية، اجتماعيةنفسية

 : التدريس منوذج •

  واملنظمة  ةاءات احملددموعة من االجر معينه، وفق جم متثيل افرتاضي تطبيقي لنظرايت تعلم  هو
 . اليت توجه عملية تنفيذ نشاط التعليم والتعلم

 : التدريس مهارات •

  مدى قدرة املعلم على استخدام املمارسات واالجراءات اليت تساعده على القيام بعمله هو
 . وفاعلية بكفاءة

 التصميم التعليمي الشامل: •

ت كل املتعلمني عند تصميم خطة التدريس  هو أسلوب تدريسي أيخذ يف احلسبان احتياجا
يث حياول املصمم )املعلم( جتنب كل املعوقات اليت متنع أي متعلم من التعلم بشكل فعال  حب

مع االحتفاظ أبكرب قدر ممكن من حمتوى ومتطلبات املناهج، كما يهدف إىل زايدة فرص  
 ة والفكرية، والتنظيمية للتعلم.ن طريق احلد من احلواجز املادية واملعرفياحلصول على التعليم ع 
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 اململكةتعليم سياسة واهداف رؤية و 
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 :األهداف العامة لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية

. تنمية روح الوالء لشريعة اإلسالم وذلك ابلرباءة من نظام أو مبدأ خيالف هذه الشريعة واستقامة 1
 األعمال والتصرفات العامة الشاملة. 

 ورعايتها وحفظها وتعهد علومها والعمل مبا جاء فيهما. ة رسوله بصيانتها, .  النصيحة لكتاب هللا وسن2

 .  تزويد الفرد ابألفكار واملشاعر والقدرات الالزمة حلمل رسالة اإلسالم. 3

.  حتقيق اخللق القرآين يف املسلم والتأكيد على الضوابط اخللقية الستعمال املعرفة ) إمنا بعثت ألمتم 4
 (. مكارم األخالق

 ؤمن ليكون لبنة صاحلة يف بناء أمته,ويشعر مبسؤوليته خلدمة بالده والدفاع عنها . تربية املواطن امل   .5

. تزويد الطالب ابلقدر املناسب من املعلومات الثقافية واخلربات املختلفة اليت جتعل منه عضوا عامالً يف 6
 اجملتمع.

وإعدادهم لإلسهام يف   تصادية واالجتماعية. تنمية إحساس الطالب مبشكالت اجملتمع الثقافية واالق7
 حلها. 

 . أتكيد كرامة الفرد وتوفري الفرص املناسبة لتنمية قدراته حىت يستطيع املسامهةيف هنضة األمة. 8

.  دراسة مايف هذا الكون الفسيح من عظيم اخللق وعجيب الصنع واكتشاف ماينطوي عليه من أسرار 9
 . اإلسالم وإعزاز أمتهها لرفع كيان  قدرة اخلالق لالستفادة منها وتسخري 

. بيان االنسجام التام بني العلم والدين يف شريعة اإلسالم, فإن اإلسالم دين ودنيا  والفكر  10
 اإلسالمي يفي مبطالب احلياة البشرية يف أرقى صورها يف كل عصر. 

فيما يتعلق   . تكوين الفكر اإلسالمي املنهجي لدى األفراد ليصدروا عن تصور إسالمي موحد 11
 لكون واإلنسان واحلياة وما يتفرع عنها من تفضيالت. اب

 وهتيئة اجلو املدرسي املناسب.   . رفع مستوى الصحة النفسية إلحالل السكينة يف نفس الطالب12
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وتبصري  . تشجيع وتنمية روح البحث والتفكري العلميني ,وتقوية القدرة على املشاهدة والتأمل13
ه وإدراك حكمة هللا يف خلقه لتمكن الفرد من االضطالع بدوره  الكون وما فيالطالب آبايت هللا يف 

 الفعال يف بناء احلياة االجتماعية وتوجيهها توجيها سليماً. 

. االهتمام ابإلجنازات العاملية يف ميادين العلوم واآلداب والفنون املباحة,وإظهار أن تقدم العلوم مثرة 14
الم اإلسالم يف هذا اجملال وتعريف الناشئة برجاالت الفكر ما أسهم به أع  جلهود اإلنسانية عامة وإبراز

 اإلسالمي , وتبيان نواحي االبتكار يف إعماهلم وآرائهم يف خمتلف امليادين العلمية والعملية. 

 . تنمية الفكر الرايضي واملهارات احلسابية , والتدريب على استعمال لغة األرقام واإلفادة منها. 15

 مهارات القراءة وعادة املطالعة سعيا وراء زايدة املعارف. مية  . تن16

 . اكتساب القدرة على التعبري الصحيح يف التخاطب والتحدث والكناية بلغة سليمة وتفكري منظم. 17

وتساعد على تذوقها وإدراك نواحي   . تنمية القدرة اللغوية بشىت الوسائل اليت تغذي اللغة العربية18
 اجلمال.

، لتاريخ مادة منهجية مع استخالص العربة منه وبيان وجهة نظر اإلسالم فيما يتعارض معهيس ا. تدر 19
تولد لديها الثقة ،وإبراز املواقف اخلالدة يف اتريخ اإلسالم وحضارة أمته حىت تكون قدوة ألجيالنا املسلمة

 واإلجيابية.

ومزااي جغرافية ،  إنسانية عريقة  الية . تبصري الطالب مبا لوطنهم من أجماد إسالمية تليدة وحضارة ع20
 ومبا ملكانته من أمهية بني أمم الدنيا.،  وطبيعية واقتصادية

وما يتميز به   . فهم البيئة أبنواعها املختلفة وتوسيع آفاق الطالب ابلتعرف على خمتلف أقطار العامل 21
 ومركزها اجلغرايف  ماخلا مع التأكيد على ثروات بالدان ومواردها  ،  كل قطر من إنتاج وثروات طبيعية

والقيام بواجب دعوته,وإظهار مكانة   ودورها السياسي القيادي يف احلفاظ على اإلسالم  واالقتصادي
 العامل اإلسالمي. 

للتزود من العلوم ،  جبانب لغتهم األصلية  ،. تزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات احلية على األقل 22
العمل على نقل علومنا ومعارفنا إىل اجملتمعات األخرى إسهاماً و ،  ةواملعارف والفنون واالبتكارات النافع
 يف نشر اإلسالم وخدمة اإلنسانية.

 . تعويد الطالب العادات الصحية السليمة, ونشر الوعي الصحي. 23
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حىت يؤدي ،  السليم  . اكتساب الطالب املهارات احلركية اليت تستند إىل القواعد الرايضية لبناء اجلسم24
 اته يف خدمة دينه وجمتمعه بقوة وثبات. واجبالفرد  

على النمو   ومساعدة الفرد ، .     مسايرة خصائص مراحل النمو النفسي للناشئني يف كل مرحلة25
حبيث تكون هي املوجه األول ،  والتأكيد على الناحية الروحية اإلسالمية  واجتماعياً   وعقلياً   اً يروح  السوي:

 . تمع للسلوك اخلاص والعام للفرد واجمل

التعرف على الفروق الفردية بني الطالب توطئة حلسن توجيههم ومساعدهتم على النمو وفق   . 26
 قدراهتم واستعداداهتم وميوهلم.

. العناية ابملتأخرين دراسيا والعمل على إزالة ما ميكن إزالته من أسباب هذا التأخر ووضع برامج 27
 خاصة دائمة ومؤقتة وفق حاجاهتم.

العناية ابلطالب املعوقني جسمياً أو عقلياً عمال هبدى اإلسالم الذي جيعل التعليم اخلاصة و الرتبية  .  28
 حقا مشاعا بني مجيع أبناء األمة. 

وإاتحة اإلمكانيات والفرص املختلفة لنمو مواهبهم يف ،  .     االهتمام ابكتشاف املوهوبني ورعايتهم29
 ة. إطار الربامج العامة وبوضع برامج خاص

 الطاقة البشرية الالزمة, وتنويع التعليم مع االهتمام اخلاص املهين. دريب  . ت30
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : رايض األطفال يف اململكة العربية السعوديةتعليم مرحلة أهداف 

ـ هتيئة الطفل الستقبال أدوار احلياة على أساس سليم ، وتعهده ابلتنشئة الصاحلة املبكرة ،  1
 و األسرة متجاوبة مع مقتضبات اإلسالم .ف طبيعية سوية جلاملتكامل يف ظرو ورعاية منوه 

ـ تكوين االجتاه الديين القائم على التوحيد املطابق للفطرة ، وتعويد الطفل آداب السلوك و 2
 الفضائل اإلسالمية ، و إكسابه االجتاهات االجتماعية الصاحلة . 

ه واليت تتناسب مع  تتناسب مع عمر ابملعلومات اليت ـ هتيئة الطفل للحياة املدرسية ، وتزويده 3
 منوه العقلي وتشجيع نشاطه االبتكاري وتنمية إحساسه اجلمايل وتذوقه الفين. 

تدريب الطفل على املهارات احلركية وتعويده العادات الصحية السليمة وتربية حواسه   -4
 لالنطالق املوجه ومترينه على حسن أن استخدامها، وإاتحة الفرصة أمام حيويته 

ـ الوفاء حباجات الطفولة ، والعمل على إسعاد الطفل ومحايته من األخطار وبوادر السلوك 5
 غري السوي 

ـ صيانة فطرة الطفل ورعاية منوه العقلي واجلسمي واخلُلقي وفق التعاليم اإلسالمية ويف 6
 ظروف طبيعية تتالئم تلك التعاليم السامية

ياً وبطريقة مهذبة وأن يعتمد على  ن احتياجاته لفظي يستطيع يعرب عـ توجيه سلوك الطفل ك7
 ذاته يف األمور اليومية وأن يقوم إبصالح خطئه بنفسه

ـ تزويد الطفل بثروة من املعايري الصحية واألساسية املتاحة واملعلومات املناسبة لسنه واملتصلة  8
 مبا حييط به 

ال من الذاتية إىل  اعدته يف االنتقبية عن نفسه ومس ـ تقوية ذات الطفل وتعزيز نظرته اإلجيا9
 احلياة االجتماعية املشرتكة مع أقرانه

ـ أخذ الطفل آبداب السلوك والتعود على الفضائل اإلسالمية واالجتاهات الصاحلة بوجود  10
 القدوة احلسنة املوجه أمامه 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :يف اململكة العربية السعودية تعليم املرحلة االبتدائيةأهداف 

 نفس الطفل ، ورعايته برتبية إسالمية متكاملة يف سالمية الصحيحة يفتعهد العقيدة اإل .1
 خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إىل أمة اإلسالم. 

 تدريبه على إقامة الصالة ، وأخذها آبداب السلوك والفضائل. .2
  ددية ، واملهارات تنمية املهارات األساسية املختلفة ، وخاصة املهارة اللغوية ، واملهارة الع .3

 احلركية. 
 تزويده ابلقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف املوضوعات. .4
تعريفه بنعم هللا عليه يف نفسه ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية ، ليحسن استخدام النعم ،   .5

 وينفع نفسه وبيئته. 
 اليدوي لديه. تربية ذوقه البديعي ، وتعهد نشاطه اإلبتكاري ، وتنمية تقدير العمل  .6
ا عليه من الواجبات وما له من احلقوق ، يف حدود عمره ،  ه ليدرك متنمية وعي .7

 وخصائص املرحلة اليت مير هبا، وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره. 
توليد الرغبة لديه يف االزدايد من العلم النافع والعمل الصاحل ، وتدريبه على االستفادة من  .8

 أوقات فراغه. 
 ة من مراحل حياته. الب ملا يلي هذه املرحل إعداد الط .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :يف اململكة العربية السعودية تعليم املرحلة املتوسطةأهداف 

متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالبة ، وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاهتا ، وتنمية   .1
 حمبة هللا وتقواه وخشيته يف قلبها . 

سية  ابألصول العامة واملبادئ األسااملالئمة لسن ِّها ، حىت تلمَّ تزويدها ابخلربات واملعارف   .2
 للثقافة والعلوم .

 تشويقها إىل البحث عن املعرفة ، وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .   .3
 تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالبة ، وتعهدها ابلتوجيه والتهذيب .   .4
اء والتعاون ، وتقدير التبعة  ية اإلسالمية اليت يسودها اإلختربيتها على احلياة االجتماع  .5

 حتمل املسؤولية . و 
 تدريبها على خدمة جمتمعها ووطنها ، وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره . .6
تعويدها االنتفاع بوقتها يف القراءة املفيدة ، واستثمار فراغها يف األعمال النافعة ،   .7

 يتها اإلسالمية مزدهرة قوية . وتصريف نشاطها مبا جيعل شخص
كيف تواجه اإلشاعات املضللة واملذاهب   -بقدر سنها  -تقوية وعي الطالبة لتعرف    .8

 اهلدامة واملبادئ الدخيلة . 
 إعدادها ملا يلي هذه املرحلة من مراحل احلياة .   .9
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :يف اململكة العربية السعودية تعليم املرحلة الثانويةأهداف 

ه تعاىل  ه وحدة وتكون األعمال خالصة لوجدعم العقيدة اإلسالمية حىت يتحقق الوالء هلل .1
 ومستقيمة يف كافة جوانبها مع شرعه . 

متكني االنتماء احلي لألمة اإلسالمية وحتقيق الوفاء للوطن اإلسالمي وللمملكة العربية السعودية ،  .2
 لدينية اليت حتتلها يف نفوس املسلمني وتقدير مسؤولياهتا . والوعي مبكانتها ا

سية للثقافة اإلسالمية اليت جتعلهم معتزين ابإلسالم قادرين على الدعوة ملفاهيم األسا تزويد الطالب اب .3
 إليه والدفاع عنه واجلهاد يف سبيله .

يف ضوء املفهوم ا لعام تنمية قدرات الطالب واستعداداته اليت تظهر يف مرحلة املراهقة وتوجيهها   .4
 للرتبية  اإلسالمية . 

منطلق إسالمي ومساعدهتم على اجتياز هتم الفكرية واالنفعالية من  رعاية الشباب ومعاجلة  مشكال .5
 فرتة املراهقة بنجاح  ، ومواجهة األفكار اهلدامة واالجتاهات  املظللة . 

اسبة  ، لتكون حياة الطالب اليومية ، تكوين االجتاهات الصحيحة واخلربات الالزمة واملهارات املن .6
 يعيشها  املسلم احلق .   الفردية واجلماعية ، هي احلياة اليت

تنمية الصفات االجتماعية اليت حيتاجها املسلم يف تعامله مع جمتمعه كالتعاون والرب  ، والبذل  .7
 هلادف احلكيم .والتضحية ابلنفس واملال يف سبيل هللا وابتغاء رضوانه وتنظيم العمل والتخطيط ا

يب واستخدام املنهج العلمي والتعود تنمية التفكري العلمي لدى الطالب وحتقيق روح البحث والتجر  .8
 مة. على طرق الدراسة السلي

هتيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة وسد حاجات البالد من القوى العاملة املدربة اليت  .9
 تتطلبها خطط التنمية. 

 الطالب القادرين ملواصلة الدراسة يف املعاهد العليا والكليات اجلامعية يفإاتحة الفرصة أمام   .10
 خمتلف التخصصات. 

 حتقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية مؤمنة.  .11
 األميان بوحدة األمة اإلسالمية واستشعار مهمتها العاملية ووظيفتها احلضارية  .12
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : 2030رؤية السعودية 

سعي اململكة بكافة إداراهتا و مؤسساهتا التعليمية لسد الَفجوة بني   2030أشارت الرؤية  
، و إحتياجات سوق العمل ، و إستهدفت الرؤية إمكانية أن تصبح مخسة   خمرجات التعليم

،  2030( جامعة عاملية حبلول عام  200ضل ) جامعات سعودية على األقل من ضمن أف
معات على املستوى العاملي مت تصنيف جامعتني حكوميتني يف و من مراجعة أفضل اجلا
مها جامعة امللك سعود و جامعة امللك فهد ( جامعة عاملية ، و  500اململكة من ضمن الـ ) 

ن إلحتالل مراكز متقدمة للبرتول و املعادن ، و من اجلدير ابلذكر أن اجلامعتان مرشحتا
 ا على رأس أفضل اجلامعات على املستوى العريب . خالل السنوات القليلة القادمة ، كما أهنم

 : 2030أهداف رؤية السعودية يف التعليم من خالل رؤية 

على العديد من  2030ت رسالة رؤية السعودية للتعليم مستقبلًيا و حىت حلول العام منتض
 األهداف اليت تسعى اململكة لتحقيقها خالل هذه الفرتة وهي : 

 يع يف بيئة تعليمية مناسبة يف ضوء السياسة التعليمية للمملكة . توفري فرص التعليم للجم –

 رفع جودة خمرجات التعليم .  –

 لبحث العلمي . فاعلية ازايدة  –

 تشجيع اإلبداع و اإلبتكار .  –

 تنمية الشراكة اجملتمعية .  –

 اإلرتقاء بقدرات و مهارات منسويب التعليم . –

 التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل . أيضا سد الفجوة بني خمرجات  –

 املناسبة . تطوير التعليم العام و توجيه الطالب حنو اخليارات الوظيفية و املهنية  –

 إاتحة الفرصة إلعادة أتهيل الطلبة و املرونة يف التنقل بني خمتلف املسارات التعليمية .  –
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 

 

 

 

 

 

 

 واخالقياته.  ومهاراته صفاتهاملعلم،   
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : أنــــواع الــــمـــعـــلمــيـــن

 . هو الذي يهتم ابحملتوى  املعلم التقليدي: •
 . هو الذي يهتم ابلرتكيز على توجيه املتعلم املعلم املرشد: •
 األنشطة.الذي يهتم ابلرتكيز على  وه املعلم امليسر: •
 .هو الذي يهتم إبعطاء الطالب حرية العمل املعلم املفوض: •

 : الشخصية يف مهنة التعليماخلصائص 

 االهتمام ابآلخرين.  ▪
 قوة املالحظة.  ▪
 احلكمة فالتصرف.  ▪
 قوة الشخصية. ▪
 القدوة احلسنة. ▪

 القدرة على اختاذ القرار الصحيح. ▪

 سعة اإلطالع.  ▪

 . احرتام الطالب  ▪

 الرضا عن النفس.   ▪

 القدرة على اإلعرتاف ابخلطأ.  ▪

 التحلي أبخالق املهنة.   ▪
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : اليت جيب أن تتوافر يف املعلم الصفات
الصفات العقائدية 

 

 تقوى هللا وإخالص العمل هلل هي من أهم الصفات العقائدية.( 1
 البعد عن الرايء ألنه حيبط العمل ويضيع األجر. ( 2
 فيها.  دة الدولة اليت يعملاإلميان الراسخ بعقي( 3
 الرغبة يف الدعوة ملا يؤمن به ونشره بني الناس. ( 4

الصفات اخللقية
 

 ( العطف واللني يف املعاملة.1
 ( الصرب وقوة التحمل.2
 ( احلزم والكياسة. 3
 ( حب العمل واإلخالص فيه. 4
 ( عدم التكلف يف سلوكه مع تالميذه وزمالئه. 5
 التقاليد واالحتشام.( احرتام الدين والعادات و 6
 ( العدالة والنزاهة.7
 اجملتمع واملسامهة يف عمليات اإلصالح االجتماعي. ( الشعور ابلواجب حنو 8

الصفات
 

اجلسمية 
 

 

أن يتمتع املعلم بصفة عامة بصحة جيدة ابإلضافة خللو جسمه من األمراض ( 1
 املزمنة أو اخلطرية. 

 يت تؤثر على حالته الصحية. خلو جسم املعلم من العاهات الظاهرة, ال( 2
 اما منسجما مع تقاليد وعادات البلد.اهتمام املعلم مبظهره اخلارجي, اهتم( 3
 أن يكون املعلم قدوة حسنة لتالميذه.  ( 4

الصفات
 

العقلية 
 

 

 .تقابله  ( الذكاء والقدرة على التصرف السليم يف حل املشكالت واملواقف اليت1
 ها من نظرايت.( اإلملام ابملادة وما جيد في 2
 ومراحل عمرهم. واستعداداهتم وقدراهتم( اإلمام بنفسية التالميذ وعقليتهم وميوهلم 3
 ( اإلملام بقواعد التدريس املناسبة وكيفية تطبيقها. 4
 ( امليل الطبيعي ملهنة التدريس واملوهبة يف ذلك. 5
ودواعيها   اخللقية( اإلملام بعلم األخالق والسياسة ليعرف اجملتمع السياسي ومعايريه 6

 يف تربية الطفل.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 ميثلها املعلم: األدوار اليت 

 . انقل معرفة -1

 .نمو الشامل للطالب لة ترعاي -2

 .كخبري وماهر يف مهنة التدريس والتعليم  هدور  -3

 . يف مسؤولية االنضباط وحفظ النظامه . دور 4

 . کمسؤول عن مستوى حتصيل الطالب وتقوميه  هدور  -5

عليه أن يكون مالحظة دقيقة للسلوك اإلنساين،  جيبحيث انه  سيکمرشد نف  هدور  -6
إجيايب عندما تعيق انفعاالت الطالب تعلمه وجيب عليه  بشكل كما جيب عليه أن يستجيب

 لتحويل الطالب لألخصائي النفسي طالبات املساعدة.  املناسب أيضا معرفة الوقت

 ب.رب منوذجاً لطاليف داخل الصف او خارجه حيث انه يعت كنموذج  هدور  -7

بد من انتماء املعلم للمهنة اليت يعمل هبا فينظم إىل نقابتها  ال، ف  كعضو يف مهنتهه  دور  -8
هذه  نشاط كما أن املعلم يف هذا الدور مطالب ابملسامهة يف  ومسعتها شرفها وحيافظ على

 املؤسسات واجلمعيات ملا له من مردودات إجيابية يف جمال النمو املهين. 

يف  املعلم يف هذا الدور أن يكون عضوا فعاالً  يطالب: حيث  تمع كعضو يف اجمله  ر دو  -9
 منه ويعطيه، فاملعلم يف املفهوم الرتبوي احلديث انقل معه فيأخذ يتفاعل اجملتمع احمللي، حبيث

  مناسبات  اجملتمع، فكيف يكون ذلك إذا مل يساهم املعلم يف خدمة هذا اجملتمع يف الثقافة
 هذا إضافة إىل فعالياته االجتماعية األخرى  طنية والقوميةالدينية والو 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : املهارات التدريسية الالزمة للمعلم

 مهارات التخطيط والتنفيذ والتقومي -1

 : مهارة التمهيد أو التهيئة الذهنية -2

هتيئة أذهان الطالب لتقبل الدرس ابإلاثرة والتشويق، حيث يقوم املعلم جبذب انتباه   ▪
 طريق:لدرس عن الطالب حنو ا

 طرح فكرة هلا عالقة ابلدرس.  ▪
 طرح بعض األسئلة املثرية.  ▪
 عرض الوسائل التعليمية املشوقة.  ▪
 طرح أمثلة من البيئة احمليطة ابلطالب. ▪

 مهارة التدرج الرتبوي  -3

 من السهل إىل الصعب   ▪
 من املعلوم إىل اجملهول  ▪
 من الواضح إىل الغامض  ▪
 من البسيط إىل املعقد  ▪
 األسود  من األبيض إىل ▪

 مهارة استخدام املؤثرات الصوتية واحلسية -4

تعين عدم الثبات على شيء واحد من شانه أن يساعد على التفكري وإاثرة احلماس والتنويع  
ابملؤثرات مهارة هامة يف إيصال املعلومة، فاستخدام املعلم يف كل حلظة من حلظات الدرس 

 يل الدراسي لدى الطالب، ومن تلك املؤثرات: حصمؤثر بعينة هو مبثابة زايدة يف الرتكيز والت

 رفع وخفض الصوت.  ▪
 التحرك يف غرفة الصف.         ▪
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 استخدام تعبريات لفظية. ▪
 الصمت ويقصد به الصمت الذي  يتخلل عرض املعلم ملوضوع معني. ▪
 ومن املمارسات اليت تبعث وجتلب امللل يف نفوس الطالب :  -
 الوقوف الثابت  -   الصوت الرتيب -

 : رة إاثرة دافعية املتعلم )تنويع املثريات(اهم -5

 تعين إاثرة رغبة الطالب يف التعلم وحفز مهمهم وعزميتهم، بطريقة إجيابية.  

 ومن الطرق اليت تساعد على إاثرة دافعية الطالب للتعلم : 

 تنويع بيئة التدريس.  ▪
 تنويع مظهر املعلم. ▪
 تنويع حتركات املعلم. ▪
 تنويع منط الكالم واحلديث. ▪
  0ط املوضوعات اليت تدرس بواقع حياة الطالب رب ▪
 إاثرة األسئلة اليت تتطلب التفكري مع تعزيز إجاابت الطالب .  ▪
 التنويع يف إسرتاتيجيات وطرق وأساليب التدريس.   ▪
 ربط أهداف الدرس حباجات الطالب املتنوعة.  ▪
 . مشاركة الطالب يف التخطيط لعملهم التعليمي ▪
 ومساعدته على حتقيق ذاته.  ند املتعلماألساسية عاستغالل احلاجات  ▪
 إعداد الدروس وحتضريها وختطيطها بشكل مناسب . ▪
 تزويد الطالب بتغذية راجعة عن نتائج أعماهلم فور االنتهاء منها.  ▪

 مهارات العرض اجليد ووضوح الشرح والتفسري   -6

من توصيل شرحه   وأساليب لغوية يتمكن هباوهي امتالك املعلم قدرات معرفية وتربوية وثقافية 
 يسر وسهولةللطالب ب
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 مهارات التعـزيز -7

وصف مكافأة تعطى لفرد استجابة ملتطلبات معينة،  أو كل ما يقوي االستجابة ويزيد  
تكرارها، أو تقوية التعلم املصحوب بنتائج مرضية وإضعاف التعلم املصحوب بشعور غري 

 سار. 

 أنواع التعزيز :  

ق، ممتاز، أحسنت، نعم أكمل، واضح (  ثل: )ابرك هللا فيك، موفزيز اإلجيايب )اللفظي( مالتع
  0لإلجابة الصحيحة 

 التعزيز اإلجيايب )غري اللفظي( مثل: ) االبتسامة، اإلمياءات، حتريك الرأس، اإلشارة ابليد(.  

 لب(. التعزيز اإلجيايب )اجلزئي( مثل: )تعزيز األجزاء املقبولة من إجابة الطا

ك قبل قليل صحيح، هل تذكر قبل قليل قلت لنا فكرة ملؤجل( مثل: ) كالمالتعزيز املتأخر )ا
 جيدة(. 

التعزيز السليب: عبارات ذات أثر أو مدلول سليب، يؤذي الطالب، مثل: ) صح ايغيب، كيف  
 خرجت منك تلك اإلجابة، التجاهل واإلمهال الكامل لسلوك الطالب(. 

 ولني : التعزيز للطالب اخلج

ون يف املناقشات الصفية إال اندراَ،  إبمكان املعلم حل هذه الذين ال يشارك الطالب اخلجولني
 املشكلة تدرجيياً من خالل دجمه يف األنشطة الصفية والالصفية، ومثال ذلك: 

 تكليفه ابإلجابة على سؤال سهل نوعاً ما. 

دور حوله  إليه أو ينتبه على ما ي ابتسامة أو هزة رأس من املعلم إذا الحظ أحد هؤالء يصغي
 0يف الصف
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 مهارات استخدام األسئلة الصفية -8

تعد األسئلة الصفية األداة اليت يتواصل هبا الطالب واملعلمون، ومتثل األسئلة الصفية وسيط  
املناقشة بني: )الطالب أنفسهم، والطالب واملعلم، الطالب وما يقدم هلم من خربات ومواد  

 تعليمية(. 

سئلة وحسن صياغتها،  لهم يف الصف: على نوعية األويتوقف مشاركة الطالب وتفاع
أن التفاعل بني املعلم وطالبه مهم للغاية من خالل استقبال املعلم ألسئلة طالبه    كما

بطريقة صحيحة ومشجعة، ابستخدام عبارات التعزيز السابقة، وعندما جييب الطالب إجابة  
ح له اإلجابة ويعطيه دافع إضايف املعلم وحيرجه أمام طالبه، وإمنا يوض  خاطئة فال يزجره 

  بة مرة أخرى بدون خوف أو قلق.لإلجا

 مهارة استقبال املعلم األسئلة -9

 ابتسامة. ▪
 دافعية. ▪
 تشويق. ▪
 إشباع.  ▪
 تشجيع. ▪
 فضول.  ▪
 كسر اجلمود  ▪

 : مهارة إدارة الصف -10

 االنتباه لألحداث اجلارية.  ▪
 الطالب. معاملة  ▪
 ف. االستخدام األمثل للموارد املوجودة يف الص ▪

 



 

46 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :مهارة إمتام أو غلق الدرس يف احلصة -11

 .  هختطيط الوقت واحملافظة علي  ▪
 إدارة الوقت. ▪
 واجب منزيل.                             ▪
 ملخص سبوري.  ▪
 إمالء. ▪
 نقاش ختامي.  ▪
 مراجعة. ▪

 مهارة حسن التصرف يف املواقف الصعبة  -12

 مهارة التقومي  -13

 مهارة تنويع أدوات التقومي.  ▪
 ويين. قومي التكمهارة الت ▪
 مهارة التقومي اخلتامي.  ▪
 مهارة استخدام الواجب املنزيل. ▪

 مهارة التمييز بني الفروق الفردية -14

 مهارة معرفة خصائص النمو  -15

 مهارة استخدام الوسائل التعليمية   -16

 مهارة استخدام الوسائل التعليمية  

علم الغاية من هذه الوسيلة ومدى  عند عرض الوسيلة التعليمية أمام الطالب جيب أن يدرك امل
وكيفية استخدامها، وجيب على املعلم أن جيعل الطالب يكتشفون  مالئمتها ملستوى الطالب 

   .تدرجييا أهداف الدرس من خالل هذه الوسيلة
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : املعلمواجبات 

والدروس اليومية ، صياغة األهداف وحتديد   مثل: ختطيط الوحدات ختطيط املواقف التدريسية: •
 تنفيذها، جتهيز املواد الالزمة للتدريس.  طريقة

 تعليم املهارات، توفري اخلربات، تقومي التعلم،  مثل: تقدمي املعلومات ،   تنفيذ املواقف التدريسية:  •
هبا أثناء   للمعلم عدد من الواجبات األخالقية واملهنية يقوم  أعمال الطالبتعزيز التعلم، متابعة  

 : العملية التدريسية منها
 اإلبقاء على انتباه التالميذ، إدارة جمرايت أحداث  وتشمل: حفظ النظام يف الصف ، صفإدارة ال •

 املنازعات بني التالميذ.   التعلم، حل املشكالت العارضة، الفصل يف
 املعلم قدوة حسنة لتالميذه، توظيف املواقف  أن يكون   ثل والعادات احلسنة: نقل القيم وامل •

 املرغوب، البعد عن األلفاظ التقريعية   شادة ابلسلوك التدريسية لتدعيم قيمة مرغوية، اإل
 وتنفيذ براجمها كالرحالت والزايرات.  كالتخطيط هلا،   إدارة النشاطات غي الصفية:  •
إليه،   اإلدارية وتنفيذ نوابت اإلشراف واملتابعة املوكلة   كتنفيذ املهام  التعاون مع اإلدارة والزمالء: •

 اعات. واملشاركة ابلرأي والعمل يف االجتم
 أولياء األمور وطرق التواصل معهم، وإجياد الوقت   كاالحتفاظ بعالقات طيبة مع  التعاون مع املنزل: •

 التالميذ و أسرهم. على أسرار   للقائهم ومناقشة أوضاع أبنائهم برتبوية، واحلفاظ
االختيار   مالدراسية واملهنية، وتقدمي املشورة وتوجيهه  التعرف على ميول التالميذ  اإلرشاد والتوجيه: •

 مشكالهتم الرتبوية والسعي يف حلها، االحتفاظ  التخصص املناسب لقدراهتم، االستماع إىل
 بسجالت خاصة ابإلرشاد والتوجيه يف مكان أمني. 

 القراءة املستمرة يف جمال التخصص والتعرف على   ويشمل ذلك:  والبحث والنمو املهينالدراسة   •
 حضور احملاضرات والندوات اخلاصة ابملعلمني ،  والثقافة العامة ،   اجلديد فيه ، القراءة يف جمال الرتبية

 دريبية اليتالرتبوية ، االجتهاد يف طلب الدورات الت  املشاركة يف عضوية مجعيات املعلمني واجلمعيات 
 التعليم، تكوين اجتاه إجيايب حنو مهنة التعليم.  حيتاج إليها، املسامهة يف إجناح مشروعات تطوير
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :ية الفعالةة الصفاإلدار 

 : إدارة صفية فعالة منها هناك جمموعة من املهام اليت يقوم هبا املعلم لتحقيق

التالميذ، ويعمل على توضيح أهداف  حفظ النظام الصفي: حيدد األدوار اليت يتحملها •
ويناقش التالميذ   ز،يأساليب التعز  التعليمية، ويتنوع يف أساليب التدريس، وحيدد املواقف
 فيه ويوضح قواعده .  املرغوب  ية السلوكيف أمه

دعم التفاعل اإلجيايب بني  املودة، املناخ العاطفي واالجتماعي: إشاعة جو من توفري •
تشعر التلميذ  اليت اإلنسانية ، استخدام النقد البناء واأللفاظ ات العالق الطالب، تعزيز

 ميذ وتوجيهها. ، استثارة اهتمامات التال عادل ابلتقدير، توزيع التعزيز بشكل
الصف، التأكد من رؤيته جلميع   داخل  داخل الصف: إبعاد كل ما يعيق احلركة التنظيم •

الطالب هلا، التأكد من  مجيع  كد من رؤيةالوصول للمواد التعليمية والتأ تسهيل التالميذ،
وحدة  لكل واإلانرة الالزمة، حتديد الوقت املناسب والتهوية وجود وسائل اإليضاح

 كل نشاط.  دراسية و 
  حاجات املتعلمني يف ضوء دي، حتد  املادة  توفري اخلربات التعليمية وتنظيمها: حتليل حمتوى •

التعليمية وطرائق التعليم وأدوات  سائلالو  اشتقاق األهداف اخلاصة، حتديد خصائصهم،
 تعني على حتقيق األهداف  اليت القياس

والضعف لدى التالميذ، تعديل   القوة التالميذ ومتابعة تقدمهم: حتديد نقاط مالحظة •
إجراءات عالجية   ووضع  أكثر فعالية ، استمرار عملية التغذية الراجعة جلعلها خطة التعلم

التالميذ يف ضوء   تقومي  والنتائج املتوقعة بعد هناية كل وحدة ، األهداف يف ضوئها، حتديد
 وتفسري نتائجها.  االختبارات  األهداف املوضوعة ، حتليل
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : الصف وضبط الصف  ني إدارةمقارنة ب

 ضبط الصف  إدارة الصف 
 يضعها املعلم إجراءات وقواعد  إجراءات وقواعد يتفق عليها

 اهلدوء التفاعل االجيايب 

 يعتمد على قوة شخصية املعلم  االنضباط الذايت

 مرتبط ابلسلوك الصفي  تعديل السلوك داخل وخارج الفصل 

 ساليب العقابية يف ضبط الصف على األيعتمد  يعتمد على إجراءات متفق عليها

 : أمناط اإلدارة الصفية

 :الفوضوي السائب األسلوب -1

 ال حيب فرض أي قواعد على الطالب  •
 ال يؤمن ابلتحضري قبل الدرس   •
 ال يستطيع السيطرة على الفصل   •
 يرتك الطالب ألهوائهم وميوهلم •
 أحل الفوضى حمل النظام  •
 قصور يف األداء  •
 ل ما يشاء ترك التلميذ يفع •
حرية    ذاتية(ة أو غري عن رغبة ذاتيالسائب )مينح املعلم خالل هذا األسلوب الفوضوي  •

متناهية للطالب يف توجيه شئوهنم وتعلمهم والتصرف كما حيلوا هلم دون تدخل يذكر 
   الغالب.فهم ينتقلون من مكان ألخر يف الفصل وخيرجون منه دون أذن يف  منه،

الفوضوي ابلالهادفيه، أما املعلم فيتصف  ية نتيجة هلذا األسلوب وهنا تتميز احلياة الصف
 شخصية واإلمهال وعدم القدرة على توجيه الطالب وجذب انتباههمبضعف ال
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :النمط العاطفي -2

 جيد صعوبة يف أن يقول ال للتلميذ  •
 يريد أن يكون صديقا لكل الطالب  •
 ال يضع حدودا بني حياته املهنية والشخصية  •
 ية طبقا ملشاعر الطالب وليس طبقا لألهداف األكادميية املرجوةاعد الصفيضع القو  •
 إذا قام أي تلميذ بسلوك غري مناسب يفرتض انه مل يعره أي انتباه من البداية  •
دون متهيد   املعلومات(صب  )أويدخل كثرياً من املعلمني الغرفة الدراسية ويبدأ ابلتدريس  •

لطالب وهذا يؤدي إىل عدم انتباههم وضعف الرغبة أو حتفيز أو تقدمي أو هتيئه نفسية ل
لديهم يف التعلم وظهور عدد من املشكالت السلوكية والصعوابت الرتبوية وذلك بسبب 

 عدم حتفيز املعلم هلم
 :النمط احلازم الدميقراطي -3

ستقاللية ويشرح األسباب اليت وراء  يضع ضوابط على الطالب ويف نفس الوقت يشع اال  •
 راختاذ القرا

يشرك التالميذ يف املناقشة وتبادل الرأي ووضع األهداف ورسم اخلطط واألساليب واختاذ  •
 القرارات

 إاتحة احلرية الفكرية لكل الطالب والثقة يف قدراهتم •
 احرتام قيم الطالب وتقدير مشاعرهم وتطلعاهتم  •
 وبيخ يستخدم العقاب املهذب دون ت •
واختاذه من آراء   له، للطالب كأخوة  من أهم مسات هذا األسلوب هو معاملة املعلم •

ورغبات الطالب معيارا أساسيا عند اختيار أو تطوير أو نشاطه ويراعي املوضوعية يف 
ورابطة   الفردية. معاجلة مشاكل الطالب ويركز على إنسانية الطالب واالستجابة حلاجتهم 

ر خالل معامالته  اجلأش واالتزان يف مواجهة الصعاب والتسامح والتواضع وانفتاح األساري
 أعماله. و 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 السلطوي )التسلطي(: النمط  -4

 يضع قيودا صارمة على طالبه  •
 ال جيب على التالميذ معرفة أسباب قراراته ولكن يطيعوه •
 االستبداد ابلرأي وعدم السماح للتالميذ ابلتعبري عن آرائهم   •
 عدم طاعة املعلم يكون نتيجتها دائما العقاب  •
 غام والتخويفاستخدام أساليب لغرض اإلر  •
ميارس املعلم يف هذا األسلوب سلطة إمالئية مباشرة خالل توجيه الطالب وتعليمهم  •

طالبا منهم التمشي مع أهوائه ورغباته دون معارضة تذكر وهنا مييل املعلم إىل املزاجية  
 ومعاملتهم.وعدم النضج يف صناعة القرارات الرتبوية والشخصية بتعلم الطالب 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : نة التعليمالقيات مهق اخميثا

 يقصد ابملصطلحات اآلتية املعاين املوضحة قرين كل منها :  املادة األوىل : ❖
أخالقيات مهنة التعليم : السجااي احلميدة والسلوكيات الفاضلة اليت يتعني ان يتحلى هبا    ✓

أنفسهم م العاملون يف حقل التعليم العام فكراً وسلوكاً أمام هللا مث أمام والة األمر وأما
 واآلخرين وترتب عليهم واجبات أخالقية . 

املعلم : املعلم واملعلمة والقائمون والقائمات على العملية الرتبوية من مشرفني ومشرفات  ✓
 ومديرين ومديرات ومرشدين وحنوهم .

 الطالب : الطالب والطالبة يف مدارس التعليم العام وما يف مستواها . ✓
ق يهدف امليثاق إىل تعزيز انتماء املعلم لرسالته ومهنته ثا املادة الثانية : أهداف املي ❖

واالرتقاء هبا واإلسهام يف تطوير اجملتمع الذي يعيش فيه وتتقدمه وحتبيبه لطالبه وشدهم 
 :إليه واإلفادة منه وذلك من خالل اآليت 

 توعية املعلم أبمهية املهنة ودورها يف بناء مستقبل وطنه .  -1

 كانة املعلم العلمية و االجتماعيةم اإلسهام يف تعزيز -2

 حفز املعلم على أن يتمثل قيم مهنته وأخالقها سلوكاَ يف حياته .  -3

 املادة الثالثة : رسالة التعليم :  ❖

التعليم رسالة تستمد أخالقياهتا من هدي شريعتنا ومبادئ حضارتنا وتوجب على  -1
وصدقاً مع النفس والناس وعطاًء   ملالقائمني هبا أداء حق االنتماء إليها إخالصاً يف الع

 مستمراً لنشر العلم وفضائله . 

 املعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن أبمهيتها ويؤدي حقها مبهنية عالية .  -2

اعتزاز املعلم مبهنته وإدراكه املستمر لرسالته يدعوانه إىل احلرص على نقاء السرية وطهارة   -3
 عليم . لتالسريرة حفاظاً على شرف مهنة ا
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املادة الرابعة : املعلم وأداؤه املهين :  ❖

املعلم مثال للمسلم املعتز بدينه املتأسي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مجيع أقواله   -1
 وسطياً يف تعامالته وأحكامه . 

املعلم يدرك أن النمو املهين واجب أساس والثقافة الذاتية املستمرة منهج يف حياته يطور   -2
 ينمي معارفه منتفعاً بكل جديد يف جمال ختصصه  وفنون التدريس ومهاراته . و  نفسه

يدرك املعلم أن االستقامة والصدق واألمانة واحللم واحلزم واالنضباط والتسامح وحسن  -3
 املظهر وبشاشة الوجه مسات رئيسة يف تكوين شخصيته . 

 هو ضمري يقظ وحس انقد  اىلاملعلم يدرك أن الرقيب احلقيقي على سلوكه بعد هللا تع -4
وأن الرقابة اخلارجية مهما تنوعت أساليبها ال ترقى اىل الرقابة الذاتية لذلك يسعى املعلم بكل 

 وسيلة متاحة اىل بث هذه الروح بني طالبه وجمتمعه ويضرب املثل والقدوة يف التمسك هبا . 

مبدأ االعتدال  يةيسهم املعلم يف ترسيخ مفهوم املواطنة لدى الطالب وغرس أمه -5
 والتسامح والتعايش بعيداً عن الغلو والتطرف .

 املادة اخلامسة : املعلم وطالبه  ❖

العالقة بني املعلم وطالبه واملعلمة وطالباهتا حلمتها الرغبة يف نفعهم وسداها الشفقة   -1
 عليهم والرب هبم

نيا واآلخرة للجيل لدأساسها املودة احلانية وحارسها احلزم الضروري وهدفها حتقيق خريي ا
 .املأمول للنهضة والتقدم

.املعلم قدوة لطالبه خاصة واجملتمع عامة وهو حريص على أن يكون أثره يف الناس محيداً  2
ابقياً لذلك فهو يتمسك ابلقيم األخالقية واملثل العليا ويدعو إليها وينشرها بني طالبه والناس  

 ذلك سبيالً .  ع اىلاستطا كافة ويعمل على شيوعها واحرتامها ما 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املسؤولية املهنية للمعلم : 

 العمل بفاعلية مع األخرين ويشمل :

يشارك يف املبادرات الرتبوية واللقاءات الرتبوية   : التعاون مع الزمالء والتطوير املهين  -1
 ويشارك الزمالء يف تدقيق األعمال ويسهم يف تطورهم .

يتواصل معهم ويشجعهم على اإلسهام خبرباهتم  :أولياء األموربناء عالقات مثمرة مع  -2
 ويرحب مبشاركتهم يف فعاليات املدرسة . 

يشارك يف األنشطة املهنية واالنشطة الغري صفية خارج  :يتعاون مع اجملتمع احمللي -3
  املدرسة ويشارك األعمال التطوعيه

 : التطوير املهين للمعلم 

 علم عن بعد .واحملاضرات والندوات والتالعلمية وحلقات املناقشة حضور املؤمترات  -1

 الزايرات امليدانية والرحالت العلمية -۲

 املشاركة يف جلان املناقشات والتفاعل معها .  -3

 : االملام مبتطلبات املهنة للمعلم

 االملام بلوائح وأنظمة الرتبية والتعليم -1

التعليم وحقوق املعلم كة وميثاق أخالقيات مهنة معرفة وثيقة بسياسة التعليم ابململ  -2
 األنظمة.  جباته ومتطلبات احملاسبة واملسائلووا
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : التنمية املهنية للمعلم 

الوسائل املنهجية وغري املنهجية اهلادفة إىل مساعدة املعلمني على تعلم مهارات جديدة  هي 
متقدمة تتصل  ميواستكشاف مفاهاملهنية وطرق التدريس  وتنمية قدراهتم يف املمارسات 

 والطرق لكفاءة العمل التدريسي .  حملتوى واملصادراب

 : أهم مربرات التنمية املهنية للمعلم

الثورة املعرفية والتفجر املعريف يف مجيع جماالت العلم واملعرفة وقد سامهت ثورة االتصاالت  -1
 يف انتشارها واتساع نطاقها.

يكون العامل مدينة صغرية  تقنيات املعلومات واالتصاالت ادت اىل أن الثورة يف جمال  -2
 . هائلة ارف املستجدة بسرعةتنتقل فيها املع

للمعلومة  تعددية ادوار املعلم وتعدد مسؤولياته يف اجملال التعليمي فبعد أن كان ملقناً  -3
 ورة ومعاصرة  استكشافها من خالل طرق تدريسية متط على للمتعلم ومصدرها اصبح مساعداً 

والتعلم مما يتطلب من املعلم مواكبة  جمال اسرتاتيجيات التدريساملستجدات املتسارعة يف  -4
 .ذلك 

التوجه العاملي حنو التقيد ابجلودة الشاملة للعملية التعليمية واالعتماد األكادميي يف عملية   -5
 التعلم. 

 وتطبيقه وفق املعايري الدولية. مواكبة كل ما هو جديد ومتطور يف العملية التعليمية  -6

  التعليمية وتنوع اساليب التطوير والتعلم الذايت وفق التطور والتنوع يف النظمةتعدد ا -7
 .مواكبة ذلك  املعلم التقنيات املعاصرة وجيب على
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : التنمية املهنية للمعلم آليات

 والتطوير أثناء اخلدمة .التنمية املهنية للمعلم من خالل برامج التدريب  :أوالا 

 آليات التطوير الذايت .  علم من خاللالتنمية املهنية للم :اثنياا 

 احلقائب التعليمية والتدريبية .التطوير الذايت من خالل  -
 التعليم املربمج .التطوير الذايت من خالل  -

 التنمية املهنية للمعلم من خالل التقنيات املعاصرة . :اثلثاا 

 برجميات احلاسوب.التطوير الذايت من خالل  -
 االلكرتوين . ليم التعالتطوير الذايت من خالل  -
 التعليم عن بعد التطوير الذايت من خالل  -

 : أهداف التنمية املهنية للمعلم

مواكبة املستجدات يف جمال نظرايت التعليم والتعلم والعمل على تطبيقها لتحقيق الفعالية  -1
 يف التعلم .

 .مواكبة املستجدات يف جمال التخصص وتطبيق كل ماهو جديد ومستجد -2

 لم املستمر والتعلم مدى احلياة واالعتماد على اساليب التعلم الذايت .بدأ التعترسيخ م -3

 تعميق االلتزام أبخالقيات مهنة التعليم والتعلم والتقيد هبا .  -4

 اجملاالت التعليمية . الربط بني النظرية والتطبيق يف  -5

 لمل املعلومة للمتعمهارات توظيف تقنيات التعليم املعاصرة واستخدامها يف ايصا تنمية  -6
 فاعل.  بشكل

متكني املعلم من مهارات استخدام مصادر املعلومات والبحث عن كل ماهو جديد   -۷
 ومتطور . 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 لمجتمع .املسامهة يف تكوين جمتمعات تعلم متطورة تقدم خدمات فاعلة ل -۸

 املسامهة بشكل فاعل يف معاجلة القضااي التعليمية أبسلوب علمي ومتطور .  -9

 .الذايتمهارات التقييم  وير كفاايت ومهارات التقييم أبنواعها وخصوصاً طت -۱۰

 املشكالت اليت تواجه املعلم املبتدئ: 

شرح درسه  عليه أن يزور بعض املعلمني ويشرتك مع بعضهم يف  املواجهة األوىل 
 . حىت يتدرب 

انصراف الطالب عن  
 الدرس 

عل الطالب على املعلم ان يتدرب على مهارات االاثرة وان جي
 . حمور العملية التعليمية 

مواجهة سلوكيات  
 الطالب

 

يواجه املعلم املبتدئ من سلوكيات الطالب املزعجة فعليه أن  
  ليعاجلها بطرق واساليب تربوية يتعرف املعلم عليها من خال

 . عليها من خالل قراءاته او من خالل زمالئه
 . ائريهالل التدريب ويستفيد من ز عليه ان يكتسب الثقة من خ التدريس يف وجود زائر 

 الشعور ابلغربة
 

عليه أن يتعرف على الزمالء بسرعة لالستفادة منهم وان يبحث  
 . عن النشاطات اليت توافق ميوله ويشرتك فيها 

الفجوة بني النظرية  
 والتطبيق

 .هناك تفاوت بني ما مت دراسته وما يتم تطبيقه فليبدأ بنفسه

عتدة توجيه السؤال إىل مجيع الطالب ن ذلك أبيتخلص م االسئلة احملرجة
 .وحثهم على التفكري فيه أو بتحويله إىل حبث جيريه الطالب 

اهناء روتينيات  
 التدريس 

الغياب وتنفيذ قرارات يتحتم على املعلم اتباع االنظمة من أخذ 
 . االدارة والتعرف على اسباب أتخر الطالب 

توفي املواد واألجهزة  
 التعليمية 

 .ملشرف واملدير والزمالء حلل هذه املشكلةري ايستش 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املعلم واولياء األمور : 

 مشاركة أولياء األمور •

خربات تعلم الطالب البد من تشجيع األسر وأعضاء اجملتمع على املشاركة يف صياغة  -1
 يف برامج التعلم . واملسامهة ابملعرفة واخلربة التخصصية

لة بربامج التعلم مال ومنظمات اجملتمع لتوثيق الصإنشاء عالقة شراكة مع قطاع األع -۲
اخلاصة ابلسلوك األخالقي واملهين يف التعامالت كافة  وتوظيف سياسات املدرسة وإجراءاهتا

 مع األسر واجملتمع . 

 ظهر اهتمامك لآلابء أ •
 جيب أن يبذل )املديرون ( قصارى جهدهم لكسب ثقة اآلابء .  .1
  درسةمهتمة مثل التحسني الذي تشهد امل هناك طرق عديدة إلظهار أن املدرسة  .2

 . لشكاوي اآلابء استجابةً 
تدريب املعلمني للمبادرة ابالتصال مع اآلابء وسوف يلجأ اآلابء إىل إدارة املدرسة فقط  .3

 .يتمكن املعلم من مساعدهتمإذا مل 
  سوى املدرسةاالتصال من  ابلنسبة لآلابء ال يعين،  مشاركة اآلابء ابألخبار اجليدة والسيئة .4

يف  دهم حسناً لهذا املفهوم ابالتصال ابآلابء عندما يبلي و  أخبار سيئة ولكن ميكن تغيري
ألنك تعلمهم سوف يبني ذلك لآلابء أنك عادل يف تعامالتك وذلك ، و املدرسة

 ابألخبار اجليدة والسيئة . 
طات أييت اآلابء ألهنم مهتمون بنشا،  أحسن استغالل يوم افتتاح املدرسة على أكمل وجه .5

د أن هتيئ هلم ساحة حوار مناسبة للتشارك ابآلراء واألفكار  أبنائهم يف املدرسة ، فتأك
 .بني بعضهم البعض

دورها على املعلمني والطالب ورمبا آابئهم  سوف تنعكس هذه العادة ب اً دائم اً كن إجيابي .6
 .أيضاً 
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 التأمل املهين الذايت
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :اه للتطوير املهين املستدامجتالتأمل كا

 التأمل: 

ث،  يمن ح الواعي، والتفكري العميق واملنظم من املعلم يف ممارساته الواقعية ستقصاءهو اال
جوانب القوة والضعف، وفرص   ومهاراته، للتعرف على ،ومعارفه  ،وخرباته ،وقيمه ،معتقداته

وإظهار املشكالت اليت يواجهها إىل منطقة الوعي، للتمكن من بناء   ،التحسني يف أدائه
، هبدف حتسينها، والوصول ألداء أكثر مستقبالً حتقيقها هنية املرغوب تصور للممارسات امل

 يد. فاعلية يف ضوء معايري األداء املهين اجل

 : وفوائد التأمل مميزات

جتعل  لعملية التنمية املهنية املستدامة للمعلم، وأحد أدواته اليت   أساسياً  عد التأمل عنصراً ي 
ملمارسات اليت قام هبا، أو يقوم هبا أو سيقوم هبا  او  املعلم يقف أمام نفسه ليتأمل السلوكات 

يف ذلك منهجية علمية منظمة متكنه من املقارنة الواعية لتحديد الفجوة بني أدائه   بعاً تم
 له.  أتميف ضوء نتائج   وم بتطوير أدائه مستقبالً يقجمال عمله. ف واملعايري املرتبطة

أمل يف خرباته واستخالص الدروس منها  علم ال يتعلم من خرباته، وإمنا من التلذلك فامل
 .والتخطيط املمارسات مهنية أكثر نضجاً  جديدة، لخروج مبعرفةل

 : سهم التأمل يف تنمية أداء املعلم املهين بعدة أمور منهايُ و 

 . يقاً وث ربط النظرية ابلتطبيق ربطاً ي أنه •
علم يف عليه املد األساس الذي يعتمد تعركز على معايري مهنية حمددة، ومتفق عليها، و ي •

 . له ملمارساته املهنيةأتم
مما يعزز قيم التعاون واملشاركة  ،الذايت والتعاوين يف إجراءات تنفيذه يعتمد األسلوبني •

مفهوم اجملتمعات املهنية   والشفافية واملوضوعية وغريها من القيم واملبادئ اليت يرتكز عليها
 . املتعلمة
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 إلحساس ابلرضا الثاين والثقةوتطويره، وتنمية ا يف حتسني األداء  فاعالً  رب منهجاً تعي •
 ابلنفس، نتيجة النظر يف املنجزات اليت قام هبا املعلم 

مما   ،ح اجملال للمعلم للنظر إىل األمور من عدة زوااي على صعيد اإلجيابيات والسلبيات يتي •
 عن اإلحباط أو الشعور ابالحرتاق املهين. حيقق له بعداً 

ة البحث والتعلم الذايت، هبدف الوصول إىل ملعلم، نتيجة عمليمهارات ومعلومات انمي ي •
 .ويد العملجت ان وابلتايلتقاألفضل، ويسهم يف الوصول ابألداء إىل درجة عالية من اإل

على عمله وتتولد لديه   ، مما ينعكس إجياابً يقلل التوتر النفسي، وجيعل املعلم أكثر هدوءً  •
 ا.حتقيقهوالعمل على لذات حنو اهدافه، القدرة على توجيه ا

  ستمرارابم قيب. ويقرايطط و خيه. وذلك ألنه  يأفضل ملتعلم اً علمأمل تحيقق املعلم املت •
 .العمليات اليت يقوم هبا

وجه األداء التدريسي حنو الفاعلية بتحقيق مستوى كبري من ينمي االلتزام القيمي الذي  ي •
 والتطوير املهين.  ل للنمولق فرصة أفضخيما  الوعي ابلذات حول طبيعة وأثر األداء

 ه تاعانيسعى إىل وصول املعلم إىل النضج املهين فهو يرتبط بتأمل املعلم يف قيمه وق •
ميكنه من إجياد  وجوانب شخصيته اليت تؤثر على أدائه داخل حجرة الصف وخارجها. ما

 .ة بناء على اتمل السلوكتيسينات ذاحت
أمام السلوك املهين املرغوب،  ليت تقف عائقاً القناعات املتجذرة ايسهم يف تغيري كثري من  •

احلديثة للتحول إىل  مما يدفعه لنقل التغيري ومواجهة التحدايت اليت فرضتها التوجهات 
 . األلفية الثالثة، والتوجه حنو جمتمع املعرفة

تينية إىل ولد لدى املعلم دافعية للوصول إىل األفضل، بل ونقل املمارسة من كوهنا رو ي •
 والتعلم  ة مبدعة، وابلتايل استدامة التجديد يف عملييت التعليمقممارسة خال

  ألفعاله وأقواله فيقف على جوانب القوة فيها يعبه بو ت نان ي ميكن الشخص املهين من •
 .واجلوانب اليت حتتاج إىل تعزيز مما يدفعه إىل السعي لتحسينها
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مل هو أكثر شخص قادر ألتعلم الذي ميارس ااملف، نمي اخليال واالستقاللية لدى ممارسهي •
، دون انتظار  يتالذا عمل على إشباعها من خالل التعلميعلى حتديد احتياجاته، وابلتايل 

 .ملسرية عطائه يف مدرسته  ، مما يسبب ضرراً اً  متأخر أييتالدعم اخلارجي، الذي قد  
  ةملعلم، خاصة يف زايدل كثرية ميكن مالحظة أثرها على خمتلف أعمال امإن فوائد التأ •

  يه أبساليب التدريس، وإعادة تفكريهعوزايدة و  ، قدرته على حتديد أولوايت احتياجاته
نظرايت تعليمية وأتمل جناح   وابتكارجديد طرق التدريس، تفيما حياول تدريسه، ول

 ه، ومراقبة مدى تطوره. يعلمتم

 : أمهية التأمل يف تطوير األداء املهين

اليت تساعده يف تشخيص املشكالت اليت تعرتض  ت واالجتاهاتزويد املعلم ببعض املهارات 
 عمله وإجياد حلول هلا. وتقييم تلك احللول. 

أن االعتماد على الكفاايت واملعايري يعمل على وصول املعلم إىل مستوى التمكن مما يساعد  
 .علم للتميزحتقيق التيف 

الكتابة  
 الوصفية

 . كتابة يصف هبا املعلم ما قام به أثناء عملههي جمرد  

التأمل 
 التفسيي

 ل العمل، وحماولة تربيره بطرح حل واحد. أتمهو 

التأمل 
 احلواري

الختبار احللول والفروض اليت وضعها حلل   ،علمهو حوار داخلي بقوم به امل 
 . املشكالت اليت تواجهه

 له. للتغيري إال أنه ليس شرطا  عد حموراً يمشاركة الزمالء. و اتمل مجاعي قائم على  د قالتأمل النا
كون  ناملهنية وس نا اىل ممارساتناأتمل إىل هذه املستوايت األربعة عند  سنحتاجاننا  ك وال ش

التأمل اجلماعي الذي يتشارك   وم علىيق، ألنه  (التأمل الناقد)أكثر حاجة إىل املستوى الرابع 
لزمالء من خالل أساليب تعلم األقران، ودعم ا وممارساهتم،اهتم فيه الزمالء يف أفكارهم وخرب 

 وشبكات املعلمني ... 
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 :مقارنة بني التأمل الذايت والتأمل اجلماعي

 التأمل اجلماعي التأمل الذايت 

استكشاف  أتمل فردي يقوم به املعلم حماوالً 
  هتاسلوكي حمركات  ه، والتعرف علىتذا

 . هتوممارسا 

اتمل ميارسه املعلم مع زمالئه، حيث يتشاركون  
نة قد  ت معيارسامم ليل مواقف أوحتمعا يف 

 . م أحدا منهمهتكون مشرتكة بينهم أو  ت
التعرف على موقفه الشخصي، من 

،  أو رؤي او افرتاضات معينة ات،سلوك
حيث   ،وحماولة اكتشاف أعمق للذات 

وتنمية حسه   تسهم يف بناء ثقته بنفسه
عترب أكثر مالءمة يف بداية  يقد، و لتقبل الن

 . اجلديد عمل العلم

خرين حول موقف حمدد االنفتاح على آراء اآل
وجهات النظر  والنظر يف ،سلوك معني أو

املتعددة، واكتشاف الذات بشكل أوضح من 
، ليالت اجملموعة على الذات حت خالل إسقاط

 ويتطلب سيادة جو من الثقة بني زمالء املهنة. 
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 بعض أدوات التأمل الذايت:

 :(swot)أداة سوات  -1 ▪

 ليل الواقع من خالل مجع البياانت حتطيط، وتعتمد على أداة رئيسة يف عمليات التخ
أمور  أربعة  واملعلومات من مصادر خمتلفة، وتساعد على احلوار مع الذات هبدف التعرف على

 هي: 

 جوانب القوة .1
 . (داخلية يف اإلنسان ذاته اً متثل نقاط ) جوانب الضعف .2
 . الفرص .3
 . التهديدات يف البيئة من حوله .4

 

 

 
 

 

 

 

 

جوانب 
القوة

جوانب 
الضعف

التهديدات الفرص

االمور اليت ال جتيدها وال تستمتع  
أبدائها او اليت ال تتقنها ابلدرجة  

 ألداء. الكافية وتعيق عن ا
 

  األمور اليت جتيدها وتستمع هبا
  وتساعد على استغالل الفرص

 التهديدات.  املتاحة ومكافحة

العوامل اخلارجية اليت قد تؤثر بشكل 
ما على عملك واليت هتددك وتشكل 

 ادائك.   خطراا على

االمكاانت والفرص اخلارجية اليت  
ميكن استثمارها ابلشكل املناسب  
 . لتغلب على نقاط الضعف لديك 
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 التأمل: ات بطاق -2 ▪

للحدث الذي  هبا. ويسجل فيها وصفاً ستخدمها املعلم للتأمل يف اخلربة اليت مر يأداة  هي
وكيفية   أدائه حول تهتساؤالرفقها  يكما   ،إايه ما خاجله من مشاعر وانفعاالت  به مضمناً ر م

 يم والسلوك. قنه، واستفساراته حول كيفية حتقيق االنسجام بني اليحتس 

 اإلجناز:ملف  -3 ▪

بنائي، يتضمن األعمال املتميزة املنتقاة. اليت تشري إىل جهود املعلم وأتمالته   مهين سجل 
إىل أنه أداة تعرب   ابإلضافة،  ازهجننجزه، وكيفية إيعرفه، وما يعمله. وما يالفكرية، وما جيب أن 

 إلبداعي.واملهاري، والوجداين، وا ، ه، أي منوه األكادمييتعن التطور التارخيي خلرباته ومنجزا

  وبناء اخلربة، للتأمل يف املمارسات املهنية السابقة اً فإن ملف اإلجناز مثل مرجع هكذاو 
  وبصرية الذاتية، حيث إن العودة هلذا امللف كل مرة، والتأمل يف املنجزات واخلربات بوعي 

من وتقييم تلك املمارسات واخلربات مرة بعد أخرى، سيكون هلا األثر احملمود يف الوعي مبكا
 الضعف وفرص التحسني. القوة و 

 : ازجنتكوين ملف اإل أهداف

 . االجيايب حنو التحسني والتطوير املهين املستمر اهجتاال تعزيز •
 إطار مرجعي للنمو املهين املستمر، يرتكز على املعايري املهنية  تكوين •
 .التعاوين( ،التأمل املهين )الذايت تسهيل •
 . واملهنية، وتوثيقها، واختيار أفضل األعمال ازات الشخصيةجنومجع اخلربات واال صرح •
 اهات جتاالصحة االختيار ابلشواهد واألدلة، بقصد حتقيق النمو املهين يف  إثبات  •

 واملعارف واخلربات واملهارات.
ابملعايري  ياساً قتربز مدى التقدم  التطور يف األداء املهين، وفق ترتيب متتابع زمنياً  رصد •

 املهنية. 
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 تعرف من خالل أربعة أبعاد خمتلفة وهي: هاري(: -)جو انفذة أداة  -4 ▪

 
 ومتثل هذه املنطقة ما يعرفه املعلم عن نفسه، وما يعرفه زمالؤه عنه ومثال   او املفتوحة:   املنطقة العامة   -

مساحة ما   ذلك هواايته وما حيب وما يكره وأسلوبه الظاهر.. وكلما زاد تفاعل املعلم مع زمالئه ازدادت
 عل الكثري من املعلومات معروفة عن املعلم يف هذه املنطقة. نه؛ مما جي يعرفونه ع

هذه املنطقة متثل األمور اليت يراها اآلخرون )املتعلمون، الزمالء، أولياء األمور( يف   املنطقة العمياء:  -
ملعلم يرددها ا  الالزمات )الكلمات اليت   املعلم وسلوكه إال أنه ليس لديه وعي هبا، ومثال ذلك كثري من

واليت تصاحبه أثناء أدائه الصفي. ولكي   (.وعي أو قصد كأن يردد مثال كلمة: صح كذا اي شباب دون 
من استخدام التغذية الراجعة؛ أي طلب مساعدة اآلخرين يف اكتشاف  حنقق الفاعلية هنا فال مناص

 املفتوحة.   وىلنطقة األاء إىل املاملعلومات بذلك من هذه املنطقة العمي  نقاط الضعف لدى املعلم؛ لتنتقل

وهي متثل ما حيتفظ به املعلم لنفسه وال يدركه األخرون عنه؛ أي يف منطقة الشعور   املنطقة اخلاصة:  -
 املعلومات تنتقل إىل املنطقة العامة.  والتفكري.. واحلل هنا هو أن تفصح عنها ملن تثق به مما جيعل 

عن نفسه وال يعلمها اآلخرون كذلك، ومثال ا املعلم ال يعلمه ومتثل األمور اليت املنطقة اجملهولة:  -
هنا موجودة يف شخصه، حىت ا  ذلك: املواقف اليت يظهر فيها املعلم قدرات وأساليب مل يكن يظن

 اآلخرون مل يظنوا أهنا موجودة فيه.

 : بناء على ما سبق ميكننا القول ابآليت
 .ر إجيابيةكرب، وأكثآلخرين أ كلما كربت املنطقة املفتوحة كانت عالقاتك اب   -
 .كلما كربت املنطقة اخلاصة كانت عالقاتك ابآلخرين ضعيفة، وحمدودة  -
 كلما كربت البقعة العمياء دل ذلك على عدم تقبلك للنصيحة من اآلخرين وبعدهم عنك  -
 .كلما كربت املنطقة اجملهول كانت خربتك بذاتك ضعيفة، وعالقاتك ابآلخرين أقل إجيابية  -

املنطقة العمياء
.خرونال تعرفها انت ويعرفها اآل•

املنطقة املفتوحة
.تعرفها انت ويعرفها اآلخرون•

املنطقة اخلفية
.ونتعرفها انت وال يعرفها اآلخر •

املنطقة اجملهولة
.خرونال تعرفها انت وال يعرفها اآل•
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 : نيةتعلم املهتمعات الجم

  وحيرص على التعاون ،لتطوير مهاراته املهنية  اً إىل التأمل ذاتي الناجح يسعى دائماً  املعلم
  بناء ري وحيسن أداءه املهين، وهذا بدوره يسهم يفثواملشاركة الفاعلة مع زمالئه يف كل ما ي

مع  تعلمني وعلى جمتاإلجيايب على امل ر ثابألمبا ينعكس  ، بيئة حمفزة للتطوير املهين يف املدرسة
 .املدرسة التعلمي املهين كافة 

 : هينالتعلمي امل املدرسة اخلصائص املميزة جملتمع

 الشفافية واملوضوعية.  االعتماد. املصداقية. األمانة. االنتماء. 
 التأمل املهين. املسؤولية املشرتكة.  االلتزام. التعاون.  الثقة.

 التطوير املستمر.   املبادرات اإلبداعية.  احملاسبية  املهنية العالية.  االحرتام. 
 : املهنية اليت ميكن تطويرها يف إطار جمتمع التعلم املهين اجملاالت

 كمتابعة آخر التطورات واملستجدات يف جمال ختصصك واإلملام   ابملادة الدراسية:  املعرفة  •

 ك.يعلمت املادة اليت تدرسها مل  جبوانب

 علم املتعلمني وخصائصهم، واكتشاف تأمناط  هم  كف  ابجلانب الرتبوي والنفسي:  املعرفة  •

التعامل   يقةوطر   وميوهلم وكيفية الوفاء هبا وفق املتطلبات اخلاصة للمناهج او عمليات التقومي  احتياجاهتم
 . عملية التعلم  تعيق  مع املفاهيم اخلاطئة وكيفية مساعدة املتعلمني على ختطي العقبات اليت 

 كالتمكني من مهارات طرائق التدريس وأساليبه   :تيجياتهمبهارات التدريس واسرتا  االملام •

 . قدمتاملختلفة واالطالع على كل جديد لتحقيق ال  هتايجيواسرتات 

 املختلفة   إتقان استخدام التقنيات ومصادر التعلم :واستخدام تقنيات التعليم ومصادر التعلم  فهم •
 . كمعلم  تكلتعزيز التعلم وحتسني كفاء

 فإنه،  مع استمرار املعلم يف أدائه وتوليه مسؤوليات جديدة   : ر جديدعلى االضطالع بدو  قدرتك •
 .يواجه حتدايت جديدة حتتاج إىل الدعم ابلتطوير املهين املستمر
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 واالنظمةالئحة الوظائف التعليمية 
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 تعريفات:

 :الالئحة ▪

 الئحة الوظائف التعليمية. 

 : الوزارة  ▪

 . وزارة التعليم

 : الوزير ▪

 وزير التعليم.

 : اهليئة ▪

 ب.هيئة تقومي التعليم والتدري

 : التعليميةالوظائف  ▪

 الوظائف الثابتة اليت تعتمد يف امليزانية أو تلك اليت يتم التكليف عليها حبسب األمساء الواردة

 .  يف الالئحة

 :املعايي املهنية ▪

  كل ما جيب على شاغلي الوظائف التعليمية معرفته وممارسته وفق قيم ومسؤوليات مهنة
 هنية واملسارات املهنية الصادرة عن اهليئة. ملعايري املالتعليم، ويكون حتديد ذلك يف واثئق ا

 :الرخصة املهنية ▪

 ملزاولة مهنة التعليم حبسب رتب  وثيقة تصدرها اهليئة وفق معايري حمددة؛ يكون حاملها مؤهالً 

 حمددة ومدة زمنية حمددة، وحبسب تنظيم اهليئة ولوائحها. 
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 التطوير املهين:  ▪

 رات العلمية والرتبوية وفق املعايري املهنية. هاواملعملية منظمة لتنمية املعارف 

 الرتب:  ▪

 أمساء الوظائف التعليمية الواردة يف سلم الرواتب امللحق ابلالئحة. 

 :مساعد معلم ▪

 من يشغل هذه الرتبة وميارس مهام مساندة ملهنة التعليم.

 :املعلم ▪

مت تسكينه على  ي و امعدون اجل من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ الالئحة وهو حيمل مؤهالً 
 . الرتبة هذه

 معلم ممارس:  ▪

 من حقق شروط احلصول على هذه الرتبة، وبدأ يف ممارسة مهماهتا ومسؤولياهتا. 

 :معلم متقدم ▪

 من حقق شروط احلصول على هذه الرتبة، وبدأ يف ممارسة مهماهتا ومسؤولياهتا. 

 :معلم خبي  ▪

 ومسؤولياهتا.  مهماهتاممارسة من حقق شروط احلصول على هذه الرتبة، وبدأ يف 

 وكيل املدرسة:  ▪

حقق املعايري الذي من يساعد قائد املدرسة يف أداء أعماله وينوب عنه يف حال غيابه، و 
 والشروط الالزمة.  املهنية 
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 :قائد املدرسة ▪

 املسؤول األول عن تنفيذ السياسة التعليمية، وفقا لصالحيات حمددة داخل املدرسة يف مجيع 

 يري املهنية والشروط الالزمة. ذي حقق املعاالتعليم، والمراحل 

 : مشرف تربوي ▪

 من يقدم جمموعة من اخلدمات والعمليات واالستشارات الرتبوية اليت هتدف إىل مساعدة 

 . املدرسة على حتقيق غاايت التعليم وأهدافه، وقد حقق املعايري املهنية

 : خبي تربوي ▪

 مساعدة لدراسات اليت هتدف إىلوالعمليات والبحوث وا من يقدم جمموعة من اخلدمات 
 التعليم على حتقيق غاايت التعليم وأهدافه، وقد حقق املعايري املهنية والشروط الالزمة.  إدارات 

 النصاب التعليمي:  ▪

 جمموع احلصص الصفية اليت جيب على شاغلي الوظائف التعليمية أداؤها خالل أايم العمل

 األسبوعية.

 ية:احلصص الصف ▪

الوظائف التعليمية بتدريسها خالل أايم العمل اليت يكلف شاغلو احلصص التدريسية 
 ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة ملناهج التخصص يف املراحل الدراسية ابملدرسة  األسبوعية
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 الوظائف: 

 التعيني  ▪

 (: 5مادة )

ف  على الوظائ التعيني ابتداءمع مراعاة شروط التعيني الواردة يف نظام اخلدمة املدنية، يكون 
 ابلشروط اآلتية: (معلم هلذه الالئحة على رتبة )معلم ممارس( أو )مساعداخلاضعة 

 أييت: من يعني على رتبة )معلم ممارس( ما يشرتط يف -1

 أن حيقق املعايري املهنية والشروط املطلوبة ملزاولة مهنة التعليم -أ

 ص.على الشهادة اجلامعية يف جمال التخص أن يكون على األقل حاصالً  -ب 

االستثناء من ذلك  أن يكون قد حصل على املؤهل املطلوب عن طريق االنتظام، وجيوز -ج
وفقا للشروط والضوابط اليت يتم   يف بعض التخصصات عند عدم توافر خرجيي االنتظام

 . املدنية االتفاق عليها بني الوزارة ووزارة اخلدمة

ألحد   و أبعد عن التدريسبق أن أهنيت خدماته ألسباب أتديبية أأال يكون قد س -د
ما عدا احلاالت املرضية   األسباب املوجبة لإلبعاد الواردة يف املادة الرابعة عشرة من الالئحة

 الطبية املختصة. بعد ثبوت شفائها بتقرير طيب صادر من اجلهة

معلم( أن  يعني على رتبة )مساعد/د( من هذه املادة، يشرتط فيمن 1مع مراعاة الفقرة ) -2
تقل مدته عن عام  ودبلوم ال ،على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا حاصالً يكون 

على هذه الرتبة، وجيوز عند احلاجة   دراسي واحد يف إحدى التخصصات املناسبة جملال العمل
املختربات أو غريها من اجلامعية يف ختصص حمضري  تعيني احلاصل على مؤهل الشهادة

 عض الوظائف التعليمية على هذه الرتبة يف املدارس وفقاً يف ب للعمل التخصصات املناسبة

 للضوابط اليت يتم االتفاق عليها بني الوزارة ووزارة اخلدمة املدنية. 
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 (: 6مادة )

 خلدمة املدنية. ا حتدد املؤهالت والتخصصات املناسبة جملال التعليم ابالتفاق بني الوزارة ووزارة

 (: 7مادة )

الرواتب  على سلم ( من الالئحة، يكون التعيني ابتداءً 5ه املادة )مع مراعاة ما نصت علي
 امللحق ابلالئحة، على النحو اآليت:

 رتبة مساعد معلم:  -1

العامة أو ما   يعني على الدرجة األوىل من املستوى األول احلاصل على شهادة الثانوية -أ
 افة إىل دبلوم ال تقل مدته عن عام دراسي واحد. يعادهلا ابإلض

العامة أو ما   يعني على الدرجة الثانية من املستوى األول احلاصل على شهادة الثانوية  -ب 
 يعادهلا ابإلضافة إىل دبلوم ال تقل مدته عن عامني دراسيني.

لشهادة  ا على الدرجة الثالثة من املستوى األول احلاصل على - عند احلاجة -يعني  -ج
 الرتبة.  ال عمل هذهاجلامعية يف إحدى التخصصات املناسبة جمل 

 رتبة معلم ممارس: -2

 غري تربوية.  يعني على الدرجة األوىل من املستوى األول احلاصل على شهادة جامعية -أ

تربوية، أو   يعني على الدرجة الثانية من املستوى األول احلاصل على شهادة جامعية -ب 
 عن عام دراسي واحد.  هري تربوية ابإلضافة إىل دبلوم تربوي ال تقل مدتشهادة جامعية غ

املاجستري، ويعني على  يعني على الدرجة الثالثة من املستوى األول احلاصل على شهادة -ج
 شهادة الدكتوراه.  الدرجة الرابعة من املستوى نفسه احلاصل على
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 فرتة التجربة ▪

 (: ۸مادة )

ملدة   جربة على الوظائف اخلاضعة هلذه الالئحة حتت الت املعني ابتداءً يعد املوظف  -1
خدمته، ويرد له   إبهناء   سنتني(، فإذا مل تثبت صالحيته خالل هذه املدة فيصدر الوزير قراراً )

حصل عليها أثناء فرتة التجربة،   ما استقطع من عائدات تقاعدية وال حتسب له العالوات اليت
توفرت الشغل وظيفة غري مشمولة ابلالئحة إذا  ند رغبته يف التقدموال خيضع لفرتة حظر ع

 حسب قواعد وإجراءات التوظيف.  مؤهالت شغلها وذلك  لديه

الصالحية   تضع الوزارة ابالتفاق مع وزارة اخلدمة املدنية شروط وضوابط اإلقرار عدم -2
 الالزمة لذلك.  املهنية خالل مدة التجربة، وتنسق مع اهليئة يف شأن املعايري 

 النصاب التعليمي:  ▪

 (: 9مادة )

 ليمي وفقا لآليت:يكون النصاب التع -1

 ( حصة صفية. 24للمعلم املمارس واملعلم ) -أ

 حصة صفية. ( ۳۳للمعلم املتقدم ) -ب 

 حصة صفية. ( ۱۸للمعلم اخلبري ) -ج 

 حصة صفية. ( ۱۸ملعلم الرتبية اخلاصة يف رتبة معلم ممارس ) -د

 ( حصة صفية. 17ملعلم الرتبية اخلاصة يف رتبة معلم متقدم ) -هـ

 ( حصة صفية. 18ة معلم خبري )ة اخلاصة يف رتبملعلم الرتبي -و
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تكليف   - تضعها  جيوز للوزارة وفقا ملقتضيات املصلحة التعليمية ووفقا لشروط وضوابط -2
، إبكمال هذا النصاب يف املادةهذه ( من 1من يقل نصابه عن احلصص املقررة يف الفقرة )

 عمله. أقرب مدرسة داخل املدينة اليت فيها مقر

  استوىفمن   أن تكلف -عند احلاجة ووفقا ملقتضيات املصلحة التعليمية  - لوزارةجيوز ل -۳
زائدة بعد موافقته، ويصرف   حبصص ( من هذه املادة1نصابه من احلصص املقررة يف الفقرة )

وشروط صرفها ابالتفاق بني الوزارة   مقدارها ء على ضوابط حتددله عن ذلك مكافأة بنا
 ووزارة اخلدمة املدنية. 

للتعليم  والتقومي يلتزم شاغلي الوظائف التعليمية ابملشاركة يف التخطيط والتصميم والبناء  -4
يف عمليات التطوير املهين، وما  واملشاركة والتعلم وإدارة برامج وفعاليات األنشطة الطالبية

 داخل املدرسة.  وتنظيمية  يكلف به من أعمال إدارية 

اليومية   العمل ساعد معلم مبا ال يتجاوز ساعات تكون ساعات العمل ملن يشغل رتبة م -5
مع ساعات عمل اجلهة اليت   يتوافق املقررة للموظفني املشمولني بنظام اخلدمة املدنية، ومبا

 يعمل هبا. 
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 الرتقية: ▪

 (: 10مادة )

الفقرة  ( املتفرعة من5، 4، 3، 1مع عدم اإلخالل أبحكام الرتقية الواردة يف الفقرات ) -1
التنفيذية   ( من الالئحة49د( من املادة ) ج، ب، والفقرات )أ،( 4۸ن املادة ))ب( م

)معلم ممارس( أو )معلم متقدم(   للموارد البشرية يف اخلدمة املدنية، جيوز ترقية من يشغل رتبة
مباشرة بنفس الرقم الوظيفي للرتبة اليت كان   الرتبة اليت يشغلها إىل الرتبة اليت تليها من 

 لشروط اآلتية: يشغلها، اب

مدة ال تقل  على الشهادة اجلامعية على األقل، وأن يكون قد أمضى أن يكون حاصالً  -أ
(  ، و)مخسالشهادة اجلامعية  على سنوات يف الرتبة اليت يشغلها إذا كان حاصالً  (ست)عن 

على  سنوات إذا كان حاصالً  (املاجستري، و)أربع على شهادة  سنوات إذا كان حاصالً 
كل مدة من هذه املدد سنة واحدة فقط عند النظر يف ترقيته من   كتوراه، وختفضشهادة الد 

 .معلم متقدم إىل رتبة معلم خبري رتبة

 على الرخصة املهنية الالزمة.  أن يكون حاصالً  -ب 

 ق يف أدائه احلد األدىن من النقاط املخصصة للتطوير املهين.أن يتحق -ج

أو ما   (جيد جداً ) وات الثالث األخرية عن تقدير أال يقل تقومي األداء الوظيفي للسن -د
 . يعادله

هلذه    حتتسب مدة اخلدمة اليت أمضاها يف ظل الئحة الوظائف التعليمية السابقة -2
تبقى منها، بشرط    ( من هذه املادة، أو ماأ/1 الفقرة )الالئحة، لغرض إكمال املدة الواردة يف

سنتني قبل النظر يف ترقيته مرة   دة ال تقل عنأن ميضي يف الرتبة اليت متت ترقيته إليها م
 أخرى.
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معلم ممارس   تعاد رتبة الوظيفة الشاغرة يف رتبة معلم متقدم أو رتبة معلم خبري إىل رتبة  -3
 ورها ألي سبب آخر.غش آخر أو تقاعده أو استقالته أو بعدبعد انتقال شاغلها إىل عمل 

 (: 11مادة )

يف رتبة   متميزاً  ن يكون( من الالئحة مل10أ( من املادة )/1جيوز االستثناء من حكم الفقرة )
الرتبة اليت تليها مباشرة، وذلك  يف ترقيته من رتبته إىل معلم ممارس أو معلم متقدم، والنظر

 عليها بني الوزارة ووزارة اخلدمة املدنية.  معايري حمددة يتم االتفاقوفقا لشروط وضوابط و 

 (: 12مادة )

اخلدمة املدنية   من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية يف( ۳۳ه املادة )مع مراعاة ما تضمنت
 ابلشروط اآلتية:  جيوز ترقية من يشغل رتبة )معلم( إىل رتبة )معلم ممارس(

  ختصصه على رتبة معلم ممارس. أن تكون هناك حاجة إىل -1

اليت  دة امل أن يكون قد أمضى مدة ال تقل عن ست سنوات يف رتبة معلم، وحتتسب  -2
السابقة قبل نقله على الالئحة   قضاها يف مزاولة مهنة التعليم على الئحة الوظائف التعليمية

 لغرض إكمال هذه املدة ملرة واحدة فقط.

(  1من املادة ) ( أأحكام الرتقية وشروطها املنصوص عليها يف الفقرة )أن تتوافر لديه ابقي  -۳
 من الالئحة.
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 النقل: ▪

 (: 13مادة )

املشمولني ابلالئحة من   للوزير نقل أحد   - يف كل احلاالت -اإلخالل أبحكام الالئحة، جيوز   عدم مع  
املوظف الذي يشغل وظيفة غري . نقل  أيضاً  -وظيفته إىل وظيفة أخرى غري مشمولة هبا، وجيوز له 

 عادة تصنيفهوظيفة مشمولة أبحكامها بعد موافقته، ويتم هذا النقل بعد إ  مشمولة أبحكام الالئحة إىل 
 قبل وزارة اخلدمة املدنية.   وحتديد املرتبة والدرجة املناسبة له وفقا ملؤهالته العلمية وخرباته العملية من 

 (: 14مادة )

بعد أي من املشمولني   الواردة يف نظام أتديب املوظفني وغريه من األنظمة   مع عدم اإلخالل ابألحكام
 الت اآلتية:ابلالئحة عن مزاولة مهنة التعليم يف احلا 

الصحابة رضي هللا   اإلساءة إىل الدين اإلسالمي أو إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم أو إىل أحد   - 1
 عنهم.

 الطالب.   على   تبين اجتاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي مبا يؤثر سلباً   - 2

املتطرفة، على أن يكون اإلبعاد   ريةمن يرد به توجيه من رائسة أمن الدولة يف القضااي األمنية أو الفك  - 3
 جنة أو جهة أخرى. لال  ودون حاجة لعرضه على   يف هذه احلالة فورايً 

 كالسحر أو الشعوذة.   منافية لتعاليم الدين اإلسالمي من شأهنا اإلخالل بعدالته،ممارسة أعمال    - 4

العقل والبدن، أو   المة على س  حيازة املخدرات أو املسكرات أو املواد احملظورة اليت تؤثر سلباً   - 5
 تعاطيها، أو تروجيها. 

استغالل الوظيفة   خارجه، أوسوء السلوك األخالقي ابإليذاء اجلسدي أو التحرش داخل العمل أو    - 7
 إلقامة عالقات غري شرعية. 

للموارد البشرية يف  نفسي أو عقلي(، بناء على تقرير وفقا لالئحة التنفيذية)ثبوت اإلصابة مبرض    - 7
التعليم، أو عند امتناعه عن مراجعة اجلهة الطبية    للعمل يف جمال   املدنية يقرر عدم صالحيته  اخلدمة

 بذلك.   الصحية بعد مرور شهر من اتريخ تبليغه خطياً   حالتهاملختصة للتقرير يف  
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االلتزام مبيثاقها الذي   عدم النزاهة يف القيام مبهمات وظيفته، أو اإلخالل أبمانة التعليم، وعدم  - 8
 عتمدته الوزارة. ا

 (: 15مادة )

الالئحة   ( من14املادة )  ( من6إىل   1يعامل من يبعد ألحد األسباب الواردة يف الفقرات )من    - 1
لذلك أو النقل إىل وظيفة إدارية مناسبة يف جهة أخرى غري   بتخيريه بني التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله

 الوزارة.

 ( 14)  ( من املادة 9إىل   7يف الفقرات )من    يعامل من يبعد ألحد األسباب الواردة  - 2

 من الالئحة، وفقا للرتتيبات اآلتية:

للقواعد  وفقاً  اً وظيفي  ه تصنيف  تعليمية تتوفر لديه شروط شغلها بعد  ينقل من وظيفته إىل وظيفة غري   - أ
 جهته أو إىل جهة أخرى.   اليت يتم هبا تصنيف املوظف وذلك يف 

لتصنيفه سواء يف جهته أو جهة   بة وفقاً ة غري تعليمية ذات مرتبة مناسيف حالة تعذر النقل إىل وظيف -ب
 على النحو اآليت:أخرى فيعامل  

 احلصول على معاش تقاعدي وفقاً   حيال على التقاعد بعد موافقته إذا كان جمموع خدماته يتيح له   - 1
 املدين.   من نظام التقاعد(  ۱۸للمادة )

طلبها ويوضع يف الدرجة  ىعل  جلهة التابع هلا أو جهة أخرى بناء أو ينقل لوظيفة ذات مرتبة اقل يف ا  - 2
 يف املرتبة املناسبة وفق ما مت من تقييم خلرباته. درجة املستحقة لهاليت تساوي راتب ال 

املنقول يف النقل ملرتبة أقل من املرتبة   يف حالة عدم توفر وظيفة مناسبة ميكن النقل إليها أو عدم رغبة  - 3
ر أشه  تعليمي يف املدارس أو إدارات أو مكاتب التعليم ملدة أقصاها )ستة(  ف بعمل غري املناسبة فيكل

تعليمية   يتقاضى خالهلا راتبه حسب الرتبة املثبت عليه ليتمكن من يرادنقله من البحث عن وظيفة غري
  اويف حال عدم متكنه من ذلك خالل تلك الفرتة يطوي قيده بنهايته  مالئمة له يف أي جهة حكومية

 ويعترب يف حكم املستقيل. 
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 (: 16مادة )

التقاعد أو كانت   ( من الالئحة يف اإلحالة إىل15من املادة ) (  1إذا مل يرغب املشمول حبكم الفقرة )
مناسبة يف أي جهة أخرى غري الوزارة بعد  خدمته الوظيفية ال تؤهله للتقاعد، فينقل إىل وظيفة إدارية

املالية، اخلدمة )كل هلذا الغرض يف الوزارة تضم ممثلني من وزارات  شت  دراسة وضعه من قبل جلنة دائمة
يعادهلا، وتكون   عليم( ومن رائسة أمن الدولة، ال تقل مراتبهم عن املرتبة الثانية عشرة أو ماالت  املدنية

 : يما يلمهمة اللجنة 

ى اجلهات احلكومية يم علالتعل  وضع آلية لكيفية توزيع املشمولني ابلالئحة املبعدين عن مزاولة مهنة  - 1
لجنة بعد استكماهلا إلجراءات تصنيفهم وحتوير الوزارة إىل ال  يف ضوء البياانت التفصيلية اليت ترفعها

 التعليمية إىل وظائف إدارية مع وزارة اخلدمة املدنية.   وظائفهم 

قا للفقرة مت وف ضوء ما  إعداد بيان يتضمن توزيع املبعدين على اجلهات احلكومية خارج الوزارة، يف   - 2
 ( من هذه املادة. 1)

التعليم، وبياانهتم الوظيفية،   املبعدين عن مزاولة مهنة  الرفع للوزير ببيان تفصيلي يتضمن أمساء  - 3
يستحقوهنا، بعد إعادة التصنيف والتحوير، واجلهة املقرتح   والوظائف واملراتب والدرجات اجلديدة اليت

إخالء طرف   ة واالعتماد، وبعد صدور املوافقة يتممي بطلب املوافقإىل املقام السا   النقل إليها لرفعه 
 املنقول إليها.   املبعد من الوزارة وإصدار القرار التنفيذي من اجلهةاملوظف  

 (: 17مادة )

التعليمية إىل وظيفة   ما عدا حالة اإلبعاد بسبب املرض، ال جيوز إعادة من بعد من ممارسة الوظائف
 تعليمية.   خرى، أو تويل مهمات قياديةمشمولة ابلالئحة مرة أ 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التكليف:  ▪

 (: ۱۸مادة )

 جيوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف املشمولة ابلالئحة أبعمال غري األعمالال 
مشمول  املنصوص عليها فيها، وعند احلاجة جيوز للوزير أو من يفوضه تكليف من هو

ويتم االتفاق على هذه  ات تعليميةابلالئحة أبعمال بعض الوظائف اإلدارية اليت تتطلب خرب 
 اخلدمة املدنية.  ه، بني الوزارة ووزارة الوظائف وشروط التكليف هبا ومدت

 (: ۱۹مادة )

ممارس فأعلى،  خيتار قائد املدرسة ووكيلها، ويكلفان بعملهما، ممن يشغلون رتبة معلم -1
تبة معلم متقدم أو غلون ر ممن يش   وخيتار املشرف الرتبوي واخلبري الرتبوي، ويكلفان بعملهما،

 معلم خبري؛ وذلك وفقا للشروط اآلتية:

 أن حيقق املعايري املهنية والشروط الالزمة. -أ

 أن حيقق احلد األدىن من نقاط التطوير املهين.  -ب 

( أو ما  جيد جداً ) أال يقل تقومي األداء الوظيفي املعد عنه للسنتني السابقتني عن تقدير -ج
 يعادله. 

 الغرض.  ات والتقوميات املختلفة اليت تضعها الوزارة هلذاز االختبار أن جيتا -د

و)ب(   (الشرطني )أ وجيوز للوزارة عند الضرورة اليت تقتضيها املصلحة التعليمية االستثناء من
 من هذه الفقرة يف حالة عدم توافر من ينطبقان عليه.

حبسب ما  أو مدد مماثلة  ال تزيد مدة التكليف عن أربع سنوات، وجيوز متديدها ملدة -2
 تقتضيه املصلحة التعليمية. 

 ( من هذه املادة وفقا لآليت:1ويكلف على الوظائف الواردة يف الفقرة )خيتار  -3
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

يكون قد مضى على    خيتار قائد املدرسة من أحد املكلفني بعمل وكيل مدرسة، بشرط أن -أ
 ثناء من ذلك.زير االستوجيوز للو  تكليفه هبذا العمل مدة ثالث سنوات على األقل،

خبري، بشرط أن  تبة معلم ممارس أو متقدم أوخيتار وكيل املدرسة من أحد شاغلي ر  -ب 
 أربع سنوات.  يكون قد أمضى على رتبة معلم ممارس مدة ال تقل عن

بشرط أن يكون   خيتار املشرف الرتبوي من أحد شاغلي رتبة معلم متقدم أو معلم خبري -ج
 سنوات. لم متقدم مدة ال تقل عن ثالث قد أمضى على رتبة مع

يشغل رتبة معلم خبري،   من أحد املكلفني بعمل مشرف تربوي أو ممن خيتار اخلبري الرتبوي -د
 ثالث سنوات على األقل.  بشرط أن يكون قد أمضى على أي منها مدة

 (: 20مادة )

املدرسة،   يلالتكليف مبهمات )قائد املدرسة، وك -استثناء   -بعد نفاذ الالئحة، جيوز 
املشرفني الرتبويني القائمني  ارس أو وكالئها أوواملشرف الرتبوي، واخلبري الرتبوي( من قادة املد

املعلمني الذين مت نقلهم إىل رتبة معلم  على رأس العمل قبل نفاذ الالئحة أو غريهم من
ك إىل أن تتوافر  املعايري املهنية الالزمة خالل مدة التكليف وذل ممارس، بشرط أن تتحقق فيهم

لالئحة وذلك خالل مدة أقصاها مخس سنوات ألحكام ا املؤهلة وفقاً  لدى الوزارة الكوادر 
عليها  نفاذها، ومن مل حيقق تلك املتطلبات يعود ملمارسة أعمال الوظيفة املثبت من اتريخ

 .فعالً 

 (: 21مادة )

ابلقيام أبعمال    بوي(جيوز تكليف من يشغل رتبة )معلم خبري( أو املكلف بعمل )مشرف تر 
التعليم، أو مدير مكتب التعليم  م، أو مساعد مديروظيفة مدير عام التعليم، أو مدير التعلي

 اآلتية:  يف إحدى املناطق أو احملافظات ابلشروط
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

  أن يكون قد مارس مهمات )مشرف تربوي( أو )قائد مدرسة( أو )وكيل مدرسة( أو  -1
 عن سنتني.  شغل رتبة )معلم متقدم(، مدة ال تقل

( أو ما  اً جد  للسنتني السابقتني عن تقدير )جيدأال يقل تقومي األداء الوظيفي املعد عنه  -2
 يعادله. 

 أن حيقق املعايري املهنية والشروط الالزمة. -۳

أربع  أال تزيد مدة التكليف على أربع سنوات، وجيوز متديدها ملدة أو عدد ال تزيد على -4
 سنوات أخرى حبد أقصى.

 (: 22) دةما

املدرسية أو   ية، للقيام مبهمات الصحةجيوز تكليف املؤهلني من شاغلي الوظائف التعليم
للشروط والضوابط واملدد   أمني مصادر التعلم أو املرشد الطاليب أو رائد النشاط، وذلك وفقاً 

 اليت تضعها الوزارة ابالتفاق مع وزارة اخلدمة املدنية. 

 (: ۲۳مادة )

 إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ف قبل انتهاء مدته جيوز إهناء التكلي
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 الرواتب والعالوات والبدالت واملكافآت:  ▪

 (: 24مادة )

هبا، ووفق  مينح املوظف املشمول ابلالئحة العالوة السنوية وفق سلم الرواتب امللحق -1
 الرتتيب املقرر للموظفني املشمولني بنظام اخلدمة املدنية. 

 مل مؤهالً حي  إىل آخر درجة يف رتبة معلم خبري، وهو مولني ابلالئحةمن يصل من املش  -2
اجملال التعليم العام؛ يستمر يف   ال يقل عن شهادة املاجستري يف إحدى التخصصات املناسبة 

على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها   منحه زايدة سنوية مبقدار آخر عالوة تقاضاها
يري  وتعد مكافأة ال يرتتب عليها تغ ،قاق العالوة السنويةتحاس لديه، ومتنح هذه الزايدة وقت

وال حتتسب لغرض التقاعد، على أال متنح هذه الزايدة أكثر من ثالث مرات  يف سلم الرواتب
 ى. أقص حبد

 (: 25) مادة

يليه مباشرة يف   الذي املوظف املشمول ابلالئحة من املستوى الذي يشغله إىل املستوى ينقل
 لشرطني اآلتيني:الرتبة نفسها اب

الدرجة   يف ة يف املستوى املثبت عليه، وميضيأن حيصل على مجيع العالوات السنوي -1
اليت ال يصرف راتب  الغياب  األخرية منه مدة ال تقل عن سنة، ويستبعد من هذه املدة مدة

 عنها. 

ما   أو  أال يقل تقومي األداء الوظيفي املعد عنه للسنتني السابقتني عن تقدير )جيد( -2
 يعادله. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 (: 26) مادة

( من  24) املادة ( من1املوظف املشمول ابلالئحة من العالوة السنوية الواردة يف الفقرة ) حيرم
 الالئحة يف احلاالت اآلتية: 

السابقة  السنة إذا حصل على تقومي أداء وظيفي بتقدير)مرض( فما دون أو ما يعادله يف -1
 الستحقاقه العالوة السنوية.

 للقواعد مل جيددها خالل الفرتة احملددة وفقاً  ا مل حيصل على الرخصة املهنية أوذإ -2
يشغل وظيفة )مساعد  من والرتتيبات املنظمة للرخص املهنية لدى اهليئة، ويستثىن من ذلك 

 معلم(.

  يوماً  تزيد على )مخسة عشر(داً إذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله اجلهة، مدة أو مد -۳
 ستحقاقه العالوة السنوية. السابقة ال خالل السنة

 (: 27) مادة

يرقى إليها،   اليت املوظف املشمول ابلالئحة عند ترقيته راتب أول درجة يف مستوى الرتبة  مينح
راتب أول درجة   فيمنح  فإن كان راتبه عند الرتقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه

راتبه عن مقدار العالوة السنوية   يف یرقصل عليها املدة اليت حيتتجاوز راتبه، على أال تقل الزاي
 الرتبة األعلى.  على احملددة للرتبة اليت كان يشغلها قبل الرتقية

 (: 2۸) مادة

  مكافأة ، ويصرف لوكيل املدرسةرايل شهرايً ( ۸۰۰لقائد املدرسة مكافأة مقدارها ) يصرف
  رايل (500ة مقدارها )للمشرف الرتبوي مكافأ، ويصرف ( رايل شهرايً 500مقدارها )

 ، وذلك خالل مدة التكليف. شهرايً 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 (: 29) مادة

عن  مكافأة لشاغلي رتب الوظائف التعليمية املشمولة ابلالئحة عند انتهاء اخلدمة تصرف
مبا يف ذلك املدة   الوظائف، كل سنة كاملة من سنوات اخلدمة اليت قضيت على إحدى تلك 

 :الالئحة، وفقا لآليت السابقة لنفاذ

 رتبة الوظيفة التعليمية  عدد سنوات اخلدمة 
 معلم خبي  معلم متقدم  معلم ممارس  معلم/مساعد معلم 

 رايل   1100 رايل   1000 رايل  900 رايل  800 . سنة  16سنوات واقل من  10
 رايل   1500 رايل   1300 رايل   1200 رايل   1100 سنة.  21سنة واقل من    16
 رايل   2000 رايل   1700 رايل   1600 رايل   1500 . سنة  26سنة واقل من  21
 رايل   2500 رايل   2200 رايل   2100 رايل   2000 سنة.   31سنة واقل من  26
 رايل   3500 رايل   3200 رايل   3100 رايل   3000 . سنة فأكثر  31

 هذه املكافأة وفقا للشروط والضوابط اآلتية:  وتصرف

  على وات ابلالئحة قد أمضى مدة ال تقل عن عشر سنأن يكون املوظف املشمول  -1
 وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية احملددة ابلالئحة الصرف املكافأة. 

 أن تكون هناية خدمة املوظف املشمول ابلالئحة بعد نفاذ الالئحة.  -2

  التعليمية تعد خدمة من يعود للعمل وفقا لالئحة بعد انفكاكه عنها أو عن الالئحة -3
املستحقة عن   املكافأة هناية اخلدمة إذا صرفت السابقة هلا خدمة مستجدة ألغراض مكافأة

 اخلدمة السابقة.

  الوظائف من ينقل إىل وظيفة غري خاضعة لالئحة حتتسب مكافأته عن مدة خدمته يف -4
 العامة.  الوظائف  التعليمية على أال تصرف له املكافأة إال عند انتهاء خدمته يف

اخلاضعة   اخلدمة أة ما دامت وقعت أثناءفرتات الدراسة والتدريب ألغراض املكاف حتتسب -5
 لالئحة. 



 

87 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 اخلدمة بصرف النظر عن مدة -( من هذه املادة، تصرف املكافأة 1استثناء من الفقرة ) -7
 إذا انتهت اخلدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي. –

 األسباب  فصله للمصلحة العامة أوال يستحق املكافأة من يكون سبب انتهاء خدمته  -8
طبيعية وفق  غري ا عدا ذلك تعاجل احلاالت اليت تنتهي فيها اخلدمة ألسباب ة، وفيم أتديبي

 قواعد يتم االتفاق عليها بني الوزارة ووزارة اخلدمة املدنية. 

يف  املقررة ال يستحق املوظف املشمول ابلالئحة أي مكافأة هناية خدمة أخرى غري -9
مع أي مكافأة هناية   الالئحة خلدمة املقررة يفكما ال جيوز اجلمع بني مكافأة هناية ا  الالئحة

اخلدمة املستحقة للموظف   هناية  خدمة غري مقررة يف الالئحة، على أن ال تقل مكافأة
للمشمولني بنظام اخلدمة املدنية إذا توافرت   اخلدمة املشمول ابلالئحة عن مكافأة هناية

 شروط صرفها. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 (: ۳0) مادة

  واملزااي  البدالت واملكافآت وغريها من احلقوق يف الالئحة، تصرفعدا ما نص عليه  فيما
الرتب التعليمية الواردة   معادلة املالية املقررة بنظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية، على أساس

  العام امللحق بنظام اخلدمة املدنية، وفقاً  املوظفني يف الالئحة ابملراتب املقررة بسلم رواتب
 يت: للرتتيب اآل

املرتبة املقابلة  الشرائح 
يف سلم 
رواتب  

 املوظفني العام 

 توزيع الشرائح على الرتب التعليمية

 املستوى الرتبة 

 األول  مساعد معلم معلم /   5 األوىل 
 الثاين معلم / مساعد معلم  6 الثانية 
 معلم / مساعد معلم  7 الثالثة

 معلم ممارس 
 الثالث/ الرابع

 األول 
 ساعد معلم / م  معلم 8 الرابعة

 معلم ممارس 
 معلم متقدم 

 اخلامس/ السادس 
 الثاين
 األول 

 معلم ممارس  9 اخلامسة 
 معلم متقدم 

 الثالث والرابع
 الثاين

 معلم ممارس  10 السادسة
 معلم متقدم 
 معلم خبري 

 اخلامس 
 الثالث 
 األول 

 تقدم معلم م 11 السابعة
 خبري معلم 

 الرابع 
 الثاين

 لث الثا معلم خبري  12 الثامنة
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 انتهاء اخلدمة:  ▪

 (: ۳۱مادة )

ابلالئحة بطلب املشمول    مع مراعاة أحكام انتهاء اخلدمة يف نظام اخلدمة املدنية، إذا تقدم املوظف  - 1
النظامي للتقاعد، وكان التاريخ الذي حدده يف طلبه   االستقالة أو اإلحالة إىل التقاعد قبل بلوغ السن

 املوافقة على طلبه إىل بداية العطلة الصيفية لذلك العام   زير أتجيل فيجوز للو   يقع أثناء العام الدراسي،

 حبد أقصى. 

العام الدراسي واقتضت   النظامية لإلحالة إىل التقاعد أثناء  إذا بلغ املوظف املشمول ابلالئحة السن   - 2
العام،   مبا ال يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك   مصلحة العمل متديد خدمته جاز للوزير متديد خدمته

تدعو إىل استمراره بعد ذلك فللوزير الرفع للمقام السامي بطلب متديد  فإن كانت هناك حاجة ملحة 
 للقواعد واإلجراءات املنظمة لذلك.  املوظف وفقا  خدمة
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 التنفيذية للموارد البشرية يف وزارة اخلدمة املدنية:   ة االجازات حسب الالئح

 اجلديدة ةيف الالئح   نوع االجازة  
قبل التاريخ   يوماً  28 توزعها كيف تشاء تبدأ حبد أقصى سبعون يوماً  إجازة الوضع 

 املرجح للوضع 
 ثالثة أايم.  إجازة االبوة 
 . الثالثة مخسة أايم يف حالة وفاة الزوجة أو أحد أقاربه إىل الدرجة إجازة الوفاة 

 .حبسب رغبتها إجازة االمومة
قبل يوم   ألايم الفعلية ويستحق يوم عمل واحداإلجازة ابحتدد مدة  إجازة االمتحاانت 

 االمتحان.
 عشرة أايم متفرقة يف السنة. االجازة العادية 
 کامل.براتب   أشهر  ةست • االجازة املرضية 

 . ستة أشهر بنصف راتب •
 . سنة بربع راتب •
 الزايرات الطبية حتتسب إجازة مرضية  •

 سنة براتب کامل.  • االجازة اخلطرية 
 نصف راتب. ستة أشهر ب •
 . بثالثة أشهر بربع رات •

 .سنتني خالل مخس سنوات  االجازة االستثنائية 
 . بدون صك إعالة  للزوج أو أحد أقاربه إىل الدرجة الثالثة إجازة املرافقة 
 .ال حتسم من إجازاته وحتتسب براتب کامل وقوع الكارثة 
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 أبرز ما جاء يف الالئحة التنفيذية للخدمة املدنية:

 احملتوى  ة املاد
جيوز بقرار من الوزير املختص إجراء التغريات يف أوقات بدء ساعات العمل الرمسية  12

مبا يتماشى مع متطلبات العمل يف   وتطبيق الدوام املرن  ساعتني،مبا ال يتجاوز    وانتهائها،
 . اجلهة احلكومية

ل العطلة ال يستحق املوظف مكافأة عمل خارج أوقات دوام الرمسي عن عمله خال /ب 13
 . بوعية دامها وقعت يف فرتة عمله أثناء تلك العطلةاألس

إضافة إىل   رئيسي،تقومي األداء الوظيفي للسنة األخرية معيار مفاضلة    الرتقية:مفاضلة   52
 . مجيع أو بعض املعايري الواردة يف املادة

من تبتني أعلى  جيوز مبوافقة الوزير املختص ترقية موظف استثناء على وظيفة شاغرة ملر  54
 . املرتبة املثبت عليها ابلشروط الواردة ابملادة 

وتكون الرتقية انفذة من اتريخ   التعيني، يصدر قرار الرتقية من اجلهة اليت متلك صالحية   58
 . رجعيوال تكون أبثر   هبا،صدور القرار  

ذا اقتضت تقع خارج املدينة اليت هبا مقر عمله األصلي إ  وظيفة جيوز نقل املوظف إىل   63
 . مصلحة العمل ذلك

92 
 

تعاقد لبعض   كامل، تعاقد بدوام    وظائفها: جيوز للجهة احلكومية التعاقد أداء مهمات  
 . الوقت، تعاقد مؤقت 

جيوز للموظف التمتع إبجازة عادية من رصيده أقل من مخسة أايم مبا ال يتجاوز عشرة  /ب 131
 . ايم يف السنةأ

لدراسي، وثالثة أايم إذا كان ل واحد قبل يوم االمتحان ايستحق املوظف إجازة يوم عم  137
 االمتحان خارج اململكة 

157 
 

 غياب املوظف عن العمل بسبب وقوع كارثة حتول دون وصوله إىل مقر عمله يعترب غياابً 
 . من رصيد إجازاته التغيبأايم  وال حتسم    بعذر مشروع يستحق عنه راتباً 

أربع سنوات خدمة وفق الرتتيب ال تتجاوز سنتني يف مدة   يستحق املوظف إجازة مرضية /أ 141
 التايل:
 ستة أشهر براتب كامل  •
 ستة أشهر بنصف الراتب •
 سنة بربع الراتب •
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 / و 141
 

إجازة يستحق املصاب بفشل كلوي او أبحد االمراض اليت تستلزم جلسات عالج دورية  
 يوماً يف السنة.  60براتب كامل مبا ال يزيد عن  

 ز  /141
 

ج الزايرات الطبية اليت يقوم هبا املوظف للجهات الطبية ضمن اإلجازة املرضية در تن
 . مبوجب تقرير من اجلهة الطبية اليت تتوىل عالجه

 . عام  12رفع سن الطفل املريض الذي يرافقه والداه إىل  147
 . قة املريض تشمل األقارب إىل الدرجة الثالثةإجازة مراف أ /147
148 

 
د مدهتا على سنتني خالل مخس سنوات سواء كانت ملدة ثنائية ال تزياالجازة االست

 . متصلة أو ملدد متفرقة
يستحق املوظف إجازة ملدة مخسة أايم براتب كامل يف حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه إىل  أ / 150

 . الدرجة الثالثة
أو عطلة هناية األسبوع من   من يوم الوفاة وحتتسب العطل الرمسية   تبدأ إجازة الوفاة اعتباراً  /ج 150

 .يعوض عنها املوظف  ضمنها وال
151 

 
تستحق املوظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدهتا سبعني يوم توزعها كيف تشاء تبدأ 

 قبل التاريخ املرجح للوضع  يوماً   28حبد أقصى  
التاريخ ن  م يوماً   90لجهة احلكومية أتجيل منح إجازة رعاية املولود ملدة ال تتجاوز ل 2أ/ /152

 . احملدد لبدء االجازة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
153 

 
يستحق املوظف إجازة ملدة ثالثة أايم براتب كامل يف حال والدة مولود له خالل أسبوع 

 . الوالدةمن اتريخ  
160 

 
إذا وقعت عطلت األعياد وعطلة اليوم الوطين أثناء اإلجازة العادية للموظف فال حتتسب 

 . من مدة إجازته العاديةمدهتا من ض
250 

 
يصرف ملن يلحق بدورة تدريبية يف الداخل بدل تنقالت إضايف شهري بقدر بدل 

 . التنقالت الشهري املستحق ملرتبته
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 

 

 
 

 الرتبية 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 تعريف الرتبية:
صياغة النفس اإلنسانية وطبعها على واخلري واجلمال وحتقيق  للرتبية:  سقراط تعريف  •

  .جمتمع أفضل
إعطاء اجلسم والنفس كل مجال وكمال ممكن وهي هتدف إىل  ن للرتبية: طو ال أفتعريف  •

 حتقيق التناسق بني النفس واجلسد والعقل 
والرتبية مستمرة ما دام  ،الرتبية هي احلياة وليست اإلعداد للحياة أن :جون ديوي يرى  •

 . ال تتوقف ألن اجملتمع يتغري ويتطور ، اإلنسان حياً 
 . عملية متتد من املهد إىل اللحد رتبيةإن اليرى:  جان جاك روسو •
 .يرى إن الرتبية هي النمو املتناسق لكل قوى الفرد النفسية  :بستالوتزي •
الفعل اإلنساين الذي يوجه منو كائن ما حنو مسارات حمددة وغاايت معلنة  الرتبية هي •

 . مع إن الرتبية تستخدم اليوم حصراً يف جمال احلياة اإلنسانية
 أمهية الرتبية:

 .الرتبية وسيلة اتصال وتنمية لألفراد -1
 . الثقايفالرتبية تعمل على استمرار ثقافة اجملتمع وجتديدها ونقل الرتاث  -2
 . تكون االجتاهات السلوكية-۳
 دور البيئة يف تزويد الفرد ابملواقف واملثريات اليت يستجيب هلا وفق منط االستجابة البيئية.  -4
  ئة لوجود مثرياهتا كما أن األمناطمناط سلوكية موجودة يف البيتكون البيئة عملية تعلم أل -5

 . واختالف االستجاابت املرتتبة عليهاختتلف من بيئة ألخرى تبعا الختالف املثريات 
 .حتقيق النمو الشامل واكتساب اخلربة -6
 . اكتساب اللغة -۷
 .تذويب الفوارق بني الطبقات  ىالرتبية تعمل عل  -۸
 . ية وتذوقها خللقية واجلمالاكتساب القيم ا -۹

 .حتقق التطور وتشكل املستقبل -10
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 : الفرق بني الرتبية والتعليم
 الرتبية التعليم 

 املريب موجه ومرشديرى   يرى إن املعلم مدرس 
 املريب يريب من أجل احلياة  املعلم يريب من أجل املدرسة 

التعليم نشاط منظم وهادف ومنهج يف البيت 
منياً ومكانياً وهو تفاعل وعالقة واملدرسة وحمدد ز 

 .منظمة بني إنسان وآخر

اإلنسان الرتبية شاملة ومعقدة وهي تفاعل بني  
والوسط الذي يعيش فيه فالتعليم حالة تربوية 

 خاصة 
 .مرتبطة جبميع جوانب الشخصية . مرتبط ابجلانب العقلي

              . بناء وهندسة سلوك                  . تكوين املعلومات
      .مرتبطة ابلغاايت كالقيم واملبادئ     .مرتبطة ابألدوات احملسوسة

 الرتبية: أهداف 
 إن الرتبية عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد يف جمتمع تنقل إليه معارف ومهارات  -1

 . ومعتقدات ولغة اجلماعة من جيل إىل جيل
 ، قاء إهنا حتصيل فرد يف تراث اجلماعةإهنا عملية تسهم وتشارك وتدفع عجلة الزمن للب -۲

 .وتراث مجاعة ينتقل بواسطة فرد
 آلخر.نقل الرتاث من جيل  -۳
املختلفة وتطويرها  اكتساب اخلربات املتزايدة كأساس للنمو وتعديل النظم االجتماعية -4

 . لديهم كما تعمل الرتبية على تزويد أفراد اجملتمع ابملواقف اليت تنمي التفكري
    :ةالرتبيأنواع 

طابعاً ال شعورايً حيث يتفاعل الطفل  أتخذ : الرتبية العفوية أو الرتبية غي املقصودة -1
مع البيئة احمليطة به من خالل عدة عمليات كاحملاكاة واللعب والتقمص وهي عمليات 

  .متداخلة يؤثر بعضها يف بعض
باشرها الراشدون لتنمية وغرس  هي جمموعة من العمليات اإلرادية اليت ي: الرتبية املوجهة -2

دام الثواب والعقاب والوعظ واإلرشاد واألمر والنهي  لوكية عند األطفال ابستخأمناطاً س
 .والتشجيع
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 الرتبية: وظائف 
  .احلفاظ على النوع اإلنساين -1
   .صياغة الفطرة اإلنسانية وهتذيب الغرائز وتوجيهها الوجهة الصحيحة -2
  .السلوك تنظيم العواطف وهتذيب -3
  .نقل الثقافة -4
   . ثقافة اجملتمعتنمية امليول مبا يتناسب مع  -5
   .تنمية املهارات ملواجهة متطلبات احلياة -6
 . التكيف الثقايف للفرد مع اجملتمع -7

 أسس الرتبية: 
 إن الرتبية عملية اجتماعية ثقافية تشتق ضرورهتا من ضرورة الوجود االجتماعي -1

 .م محلة الثقافةلألفراد ومن كوهن
إن الثقافة بكل وسائطها تعترب الوعاء الرتبوي العام حيث حتدث عملية التنشئة   -2

لألفراد مبا تؤدي إليه من اكتساهبم أمناط سلوكية حتدد عالقاهتم وتعرب عن نفسها  االجتماعية
 . به من أدوار اجتماعية  فيما يقومون

ن بني مؤسسات تعترب واحدة ماليت إن املدرسة هي املؤسسة الرتبوية املتخصصة  -3
خمتلفة ال بد من التنسيق بينها لتوجيه مؤثراهتا وحتويلها إىل مؤثرات تربوية يف حياة   اجتماعية 

 . يتوافر فيها الوعي واهلادفية والتخطيط األفراد
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 التعلم  
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 التالية:الفرق بني املصطلحات 

 . جة اخلربة واملمارسةهو تغيري شبه دائم يف سلوك الفرد نتي التعلم: ▪
   .هي إعداد مواطن صاحل يتم فيها تعزيز السلوك املرغوب فيه الرتبية: ▪
هو إجراء مقصود يطبق القوانني املكتسبة من علم التعلم لتحقيق أهداف تربوية   التعليم: ▪

 .معينة ويتم يف أماكن حمددة

 ليم.التعن التعليم والرتبية أمشل وأعم من التعلم أمشل وأعم م مالحظة:

   التعلم: تعريف 

هي عملية مستمرة مقصودة أو غري مقصودة تعزز السلوك أو حتبطه وهي سبيل احلضارة  •
   والتطور.

 . هو تغيري دائم نسبياً يف سلوك الفرد نتيجة مروره خبربات مقصودة أو غري مقصودة •
   التعلم: أمهية 

   .املدرسي املقصودوال يقتصر على التعلم  اجملاالت يساعد يف التقدم البشري يف شىت 
 التعلم: خصائص 

 واخلربة. / تغيري السلوك ابلتدريب 1
 . ينتج من مواجهة الفرد ملواقف جديدة مشاهبه ملوقف سابق تغيري /2
 . األداءعلى حدوث التعلم من  يستدل /3
 .املتعلمإىل دوافع لتنشيط إمكاانت  حيتاج /4
 .يات وتقناإلنساين غالباً ما حيتاج إىل وسائل  التعلم /5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التعلم: شروط 
هي حالة فسيولوجية داخل الفرد جتعله يقوم أبنواع معينة من السلوك يف اجتاه  : / الدوافع1

                             .معني وهتدف إىل خفض حالة التوتر وختليصه من حالة عدم االتزان
 أنـــواع الـــدوافـــع:       

                      .ب/ دوافع اثنوية )مكتسبة(                     .أولية )فطرية(أ/ دوافع  
   هي تكرار أسلوب معني مع توجيه معزز: / املمارسة2
 . املمارسة دائماً حتتاج لألداء " مهارة حركية " :مالحظة  

          اجليدة:خصائص املمارسة 
          .أ/ الربط بني امليول والقدرات 

        .ب/ مراعاة الفروق الفردية
        .وضوح اهلدف /ج

   .د/ نوعية املمارسة
 .هو تغريات داخلية حتدث للكائن وترجع لتكوينه الفسيولوجي والعضوي: / النضج 3

 : أهم أساليب التعلم 
 املخترب()إجراء التجارب يف .  ابخلربة املباشرة/ التعلم 1
   . / التعلم عن طريق االستجابة ملثري2
       .()خربة اآلخرين ونكتسبها من خالل القراءة أو املشاهدة. باشرة/ التعلم ابخلربة الغري م3
  )أن ينقل املتعلم ما تعلمه يف موقف إىل موقف جديد مل مير .ابنتقال أثر التدريب التعلم /4
   . (به
 عن طريق احملاولة واخلطأ. التعلم /5
 . عملية التعلم تعديل يف السلوك يتم نتيجة ملثري/ 6
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 : قياس التعلميت تستخدم لاملعايي ال
 ./ السرعة1
 ./ الدقة وتتمثل يف القيام ابلسلوك أو املهمة أبقل عدد من األخطاء2
األدوار حبيث يتمكن الفرد من األداء بسرعة وتتمثل يف القدرة على التكيف مع  املهارة /3

 . ودقة وإتقان
 . عدد احملاوالت الالزمة للتعلم /4

 : التعلم الذايت
   .اليت تعمل على تطوير اإلنسان سلوكياً ومعرفياً ووجدانياً اليب التعلم  هو من أهم أس

تنمية استعداداته هو النشاط التعليمي الذي يقوم به املتعلم مدفوعاً برغبته الذاتية هبدف و 
وإمكاانته وقدراته مستجيباً مليوله واهتماماته مبا حيقق تنمية شخصيته وتكاملها والتفاعل 

 .ع عن طريق االعتماد على نفسه والثقة بقدراته يف عملية التعليم والتعلمالناجح مع اجملتم
   الذايت: أمهية التعلم  

 . لم ويعتمد على دافعيته للتعلم/ يتناسب مع قدرات الفرد وسرعته الذاتية يف التع1
  .التعلم/ أيخذ املتعلم دوراً إجيابياً يف 2
  .واصلة تعليم نفسه بنفسه/ ميكن املتعلم من إتقان املهارات األساسية مل3
 ./ إعداد األبناء وتعويدهم على حتمل مسؤولية تعلمهم أبنفسهم4
 . / حل املشكالت واإلبداع5
 .يةاملعرفحتتمها الثورة  ضرورة  /6

 : أهداف التعلم الذايت 
 . / اكتساب مهارات وعادات التعلم1
 ./ يتحمل الفرد مسؤولية تعليم نفسه بنفسه2
 .تمعالتجديد الذايت للمج / املسامهة يف عملية3
 م./ بناء جمتمع دائم متعل 4
 . / حتقيق الرتبية املستمرة مدى احلياة5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : مقارنة بني التعليم التقليدي والتعلم الذايت

   الذايت:مهارات التعلم  
 / مهارات حل املشكالت    1
 / مهارة مجع املعلومات   2
 / مهارة التعلم اإللكرتوين  3

     املشكلة:يف تعر 
هي موقف أو سؤال حمري يواجه الفرد أو اجملموعة ويشعرون حباجة هذا املوقف وال يوجد  

مما ميكن الوصول للحل بصورة فورية   املعرفيةلديهم إمكاانت أو خربات حالية خمزنة يف بنيتهم 
 . أو روتينية

 والتعلم: الفرق بني التدريس 
 . التدريس وسيلة اتصال وتفاهم بني طرفني •
 مسبق.التدريس يتم بوعي وتعمد وبناء على ختطيط  •
 وعن طريق وسيط معني. معينة،البد من وجود مرسل ومستقبل بطريقة  •
 ودون ختطيط مسبق أو وسيط مساعد. اخلارجية،التعلم فيحدث نتيجة التأثر ابلظروف  •
 
 
 
 

 التعلم الذايت  التعليم التقليدي  جمال املقارنة 
 . حمور فعال يف التعلم .سليب املتعلم
 . يشجع االبتكار واإلبداع .ملقن املعلم

 . ق الفرديةو متنوعة تناسب الفر  . واحدة لكل املتعلمني ائقطر ال
 .متعددة ومتنوعة مسعية بصرية لكل املتعلمني الوسائل 
 .يقوم به املتعلم .املعلميقوم به  التقومي 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : الفرق بني التعلم والتعليم
 م يالتعل  التعلم  املقارنة
دائم يف سلوك الفرد نتيجة  تغري شبه  التعريف 

وهو تغيري وتعديل يف  ، املمارسة واخلربة
السلوك الثابت نسبياً وانتج عن 

"حيث يتعرض املتعلم يف   التدريب.
التعلم إىل معلومات أو مهارات ومن مث 
يتغري سلوكه أو يتعدل بتأثري ما تعرض  

 وهو اثبت نسبياً بشكل عام. له،

ملعلم العملية املنظمة اليت ميارسها ا
معلومات  لديه منهبدف نقل ما 

ومعارف وإكساهبا إىل املتعلمني 
)الطلبة( الذين هم حباجة إىل تلك 

يف  ويتحكم ،واملعلومات رف املعا
درجة حتقق حصول الطالب على  

تلك املعارف واملعلومات املعلم وما  
 ميتلكه من خربات يف هذا اجملال

القائم  
 عليه

 –م ليس له أانس معينون ممكن األ
ميكن التعلم  ، اخل...األب األصدقاء

كل من حييط ابملتعلم من وب منهم 
أشخاص ميكن أن يؤثر فيه سواء  

 االجياب. ب أو ابلسل 

له أشخاص معينون هم املعلمون،  
 . او املدربون 

دور  
 الطالب 

مبادر ولديه الرغبة والدافعية، إضافة  
 إىل التصميم وتنظيم املعارف. 

شارك وقد يكون ممتلقي، مستمع 
 . اعل مع املعلممتف –

ومنظم ومعقب ومتابع   ميسر منسق علم دور امل
 . للتحقق من حتقيق التعلم

يتحدث طوال  إجيايب،ملقن 
 هبا. الوقت، ملم ابملعرفة وخبرياَ 

  وقدقد يكون مقصود أو غري مقصود  نوعه
 يكون ذايت أو غري ذايت

 -مقصود وله أهداف حمددة 
 .وغالبا ما يكون غري ذايت

 التعلم هو تغري شبه دائم يف األداء نتيجة للخربة واملمارسة والتدريب وليس للنضج فقط.   ▪
واستثارة   للمتعلم،التعليم هو جمهود يبذل بقصد إكساب املعلومات واملعارف واملهارات  ▪

 .ونشاطه الذايت العقلية،قواه 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

  :تعريف التفكي 
ثري يتم  ة اليت يقوم هبا الدماغ عندما يتعرض ملهو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلي

عملية عقلية أبنه يتميز التفكري و من احلواس اخلمس  أكثراستقباله عن طريق واحدة او 
 .معرفية

 خصائص التفكي: 
 مباشر./ التفكري نشاط عقلي غري 1 
 . لظواهر/ يعتمد التفكري على القوانني العامة ل2 
 . احلسية/ ينطلق التفكري من اخلربة 3 
 . / التفكري انعكاس للعالقات بني الظواهر يف شكل لفظي4 
 ./ يرتبط التفكري ارتباطاً وثيقاً ابلنشاط العملي لإلنسان5 
 ./ التفكري يدل على خصائص الشخصية6 

   التفكي:عناصر 
 تتكون الفكرة من عدة رموز هي الكلمات والصور الذهنية.  اللغة: •
أكثر من مواقف متعددة تتوفر فيها    أ عن جتريد خاصة أو هي تكوين عقلي ينش  املفاهيم: •

 هذه اخلاصية. 
 وال ميكن أن نفكر دون استخدام ألفاظ ومعاين تعرب عن مفاهيم معينة.

 :اشكال التفكي 

 / املنطقي         4 / املادي  3 / العاطفي                2 / احلسي         1
 / الرتكييب           8 التحليلي           / 7     العلمي /6 / الرايضي             5
 / االستنباطي    12         ياالستقرائ/ 11 / اجملرد         10 / التمييزي   9

          التقاريب/ 16 / التباعدي  15     االستبصاري/ 14 / االستكشايف     13
 دي        / العامو 20 / اجلانيب         19 / االبداعي    18 / الناقد           17
 املعريف ءما ورا/ 22  التأملي /21
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 االسرتجاع:أنواع 

فيها يستدعي املتعلم اخلربة السابقة وتكون انقصة أو حمرفة عن الصورة اليت   :االستدعاء ▪
 . هبا اكتساهبامت 
 .فيه يستدعى املتعلم بصورة تلقائية دون وجود مثري ظاهر أو ملحوظ :اسرتجاع تلقائي ▪
 ما. فيه يستدعى املتعلم اخلربات بتأثري مؤثر  :اسرتجاع استجايب ▪
يف هذه العملية الذهنية يسرتجع املتعلم اخلربة املاضية كاملة اليت مت ختزينها   :االستكمال ▪

 . خلربةبسبب ظهور جزء من ا

 مستوايت التذكر: 

يدخل ضمن هذه الذاكرة احلسية مثل الصور البعدية اليت تبقى بعد  :الذاكرة الفورية •
 . عني وختتفي أبقل من اثنيةإغماض ال

يستقبل خمزن الذاكرة قصرية املدى عدداً حمدوداً من املعلومات : الذاكرة قصية املدى •
 . اثنية 30 - 15بني  ترتاوحيتم فقداهنا يف مدة زمنية 

يتم يف هذه الذاكرة استدعاء عدد كبري من املعلومات لفرتة زمنية  : الذاكرة طويلة املدى •
 .عات إىل سنوات طويلة ممتدة من سا

   :عالقة التفكي ابلذكاء

 هو الذي يقود الذكاء ويوجه حنو اهلدف  :التفكي 

 اجملرد.التفكري  ىهو القدرة عل  :الذكاء

قابلة للنمو والتنمية والتغري  ميتلك ذكاءات متعددةالفرد  ان املتعددة:نظرايت الذكاءات 
 االستبطاين، املوسيقي، احلركي، التصوري، البدينالرايضي املنطقي، الفراغي  )اللغوي،

   الوجودي( الطبيعي، االجتماعي،
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : عالقة التفكي ابلتعلم

   .التفكري عملية اساسية حلدوث التعلم •
   .كلما كان التفكري عميقاً كان التعلم عميقاً  •
 . ابألخريوجد حدود فاصلة بني التفكري والتعلم كالمها يؤثر ويتأثر   ال •

 :مستوايت التفكي 

 هو النشاطات العقلية غري املعقدة األساسي:تفكري اوالً ال ✓
 . اسرتجاع املعرفة: املعرفة ▪
 .فهم املعىن وصياغة مفهوم ما: اإلدراك ▪
 .استخدام املعلومات أو املفهوم يف موقف جديد: التطبيق ▪
 .تقسيم املعلومات أو املفاهيم إىل أجزاء لفهمها ابلكامل: التحليل ▪
 . كوين شيء جديدجتميع األفكار سواًي لت: الرتكيب ▪
 . إصدار أحكام خبصوص قيمة: التقييم ▪
   الرتبة(التفكري املركب )التفكري عايل : اثنياً  ✓
   .حل املشكالت  .1
 القرار.اختاذ  .2
  .التفكري الناقد .3
  اإلبداعي.التفكري  .4
 .التفكري وراء املعريف .5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 1 /املشكالت: حل  مهارة أسلوب 

    .يت يهتدي هبا الفرد إىل حل للمشكلةهو تصور عقلي على سلسلة من اخلطوات املنظمة ال 

 2مهارة اختاذ القرار / :    
   . هو القرار الذي يتم التوصل اليه بعد املفاضلة بني عدة اختيارات  -
 علىعملية اختاذ القرار هي عملية تفكريية مركبة هتدف ايل اختيار أفضل البدائل اعتماداً  -

 . ه اتابختيار الفرد من معايري وقيم معينة تتعلق ى لد ما
 3مهارة التفكي والناقد / : 

للتحقيق ومجع االدلة والشواهد   أكثرهو عملية مركبة عقالنية ومنطقية يتم فيها اخضاع فكرة او  
  . معايري معينة  على حكم بقبوهلا او عدمه اعتماداً    مبوضوعية وجترد عن مدى صحتها ومن مث اصدار 

  الناقد:صيغ التفكي  

هو تفكري أتملي معقول يركز على اختاذ القرار فيما يفكر فيه الفرد أو   والشخصية:/ توصف ابلذاتية  1
 . عليه.يؤديه من أجل تطوير تفكريه والسيطرة  

 احلكم.هو عملية ذهنية يؤديها الفرد عندما يطلب إليه    االجتماعي:/ تركز على اجلانب  2

 : املفكر الناقد  مسات

 . التواضع الفكري  - 1

 .الشجاعة الفكرية  - 2

  .الفكرياطف  التع  - 3

  . األمانة الفكرية  - 4

  . اإلصرار الفكري  - 5

 االستقالل الفكري   - 6
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 أشكال التفكي الناقد:  

 .هو تفكري مضطرب ألنه غري منطقياملشاعر و الذي يستند إىل  العاطفي:التفكي  ▪
 اخرى. يقوم على فكرة أن هناك دائماً حل آخر وحقيقة  االخرتاقي: التفكي  ▪
   .ل مجيع العوامل املؤثرة على املوقفل حي النظامي:التفكي  ▪
 .إن أي تفكري ال يراعي املستقبل ليس تفكرياً  ،مستقبلي تنبؤي االسرتاتيجي:التفكي  ▪
 .يثري أسئلة هامة ،تفكري حتليلي منطقي مباشر التفكي النشط: ▪

 4 اإلبداعي: / التفكي 
 . هو التفكري اخلصب الذي يعطيك أفكاراً كثرية حول موضوع واحد  -
 .داع عبارة عن إعادة ترتيب األشياء املألوفة بطريقة غري مألوفةباإل -
 .هو إعادة تشكيل الشيء وجعله يف صورة مل يكن عليها من قبل  ببساطة:اإلبداع   -

 : مقارنة بني التفكي العمودي واجلانيب

 التفكي اجلانيب  العمودي التفكي 
   .ئلمن البدا قدر ممكن أكربيبتكر  .ينتقي احلل املطلوب ويكتفي بذلك 

   .من جهة أكثر ينظر اىل . يسري يف اجتاه واحد وحمدد
 .ابداعي . حتليلي
  أخرى. يقفز من خطوة اىل . صحة أي خطوة يسري فيها علىيعتمد 
 املتاحة. كل املعلومات   ىيبقي عل  . الشيء الذي له عالقة وينبذ غريه علىيعتمد 

 . يعتمد املسار الواضح . يتخذ املسار الواضح 
 .يسري يف خطوات متتابعة
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 اإلبداعي:صفات التفكي 

 احلداثة -2        اجلدة -1

  صفات: ويتميز بثالث  لإلبداع حتديد املعىن احملوري 

 . اجلدةاحلداثة أو  -1

 .الفائدة -2

 . األخالقية -3

 اإلبداعي:مهارات قدرات التفكي 

 / االصالة                       1

 / املرونة 2

    اللفظية، الفكرية، االشكال(قة )/ الطال3

 / االفاضة / التوسع             4

 / احلساسية للمشكالت 5 

   اإلبداع:مراحل عملية 

 من اخلربة ابالستفادة مجع املعلومات املرتبطة ابملشكلة من مجيع جوانبها  اإلعداد:مرحلة  .1
 . شكلةتتضمن استيعاب كل املعلومات اليت هلا عالقة ابمل االحتضان:مرحلة  .2
 . تولد األفكار اجلديدة اليت تؤدي إىل حل املشكلة اإلهلام: مرحلة اإلشراق أو  .3
 . ةبار الفكرة اجلديدة املبدعهي مرحلة جتريب واخت التحقيق:مرحلة التقومي أو  .4
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 عناصر التفكي اإلبداعي: 

 . قدرة الفرد على املواظبة واإلصرار على العمل لتحقيق اهلدف مواصلة االجتاه: ▪
 . اكتشاف النقص يف موقف أو شيء ما للمشكالت:سية احلسا ▪
إضافة أكرب قدر ممكن من األشياء أو األفكار إىل شيء بسيط لتجعل منه   التوسيع: ▪

   . شيء جديد
 . هو قدرة الفرد على إنتاج شيء جديد غري مألوف ابلنسبة إليه لتجديد أو اجلدة:ا ▪
 .مقدار استجابة الشخص للتغيري أو التكييف  املرونة: ▪
 . ونة تكيفية: القدرة على التكييف مع الظروفر م -
 . عفوية: إعطاء أكرب عدد ممكن من البدائل املتشاهبة لشيء مامرونة  -
 ار.عبارة عن قدرة الشخص على إنتاج عدد كبري من األفك الطالقة: ▪
 .إجياد املعىن املعاكس الرتابطية:الطالقة  -
 .ين خمتلفةالطالقة التعبريية: بناء أكرب عدد من اجلمل ذات معا -
 . األفكارالطالقة الفكرية: توليد أكرب كمية من  -
 األشكال.طالقة األشكال: توليد أكرب عدد ممكن من  -
 . توليد أكرب عدد ممكن من الكلمات املتناقضة أو املرتادفة الكلمات:طالقة  -

 :عمليات التفكي اإلبداعي 

 . احلصول على شيء بديل عوضاً عن الشيء املألوف التعويض: ▪
 ء.العالقات بني األشيا  :الربط ▪
 . تغيريات على األشياء املألوفة التكييف:  ▪
 تعديالت على الشيء املوجود. التعديل: ▪
 يقرتح فيها الشخص املبدع طرقاً جديدة لالستخدام. اجلديدة:االستعماالت  ▪
 يتم انتزاع الشيء من وسطه املعتاد.  :االنتزاع ▪
 .إعادة الرتتيب: إعادة ترتيب مكوانت الشيء ▪
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 5/ ة التفكي وراء املعريف هار م: 

التفكري حول التفكري والذي يتضمن عمليات التخطيط للمهمة اليت سيقوم هبا الفرد ومن هو 
   .مث مراقبة استيعاب هذه املهمة واخرياً تقومي مدى التقدم هلذه املهمة 

  املعريف:التفكي وراء ات مهار 

     ./ التخطيط1

   . / املراقبة والضبط2

 . / التقييم3

 :املعرفةمية التفكي ما وراء نت

   ./ التأمل وراء املعريف1

  ./ التفكري بصوت عال2

 ./ التساؤالت الذاتية3
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 أمناط تفكي املتعلمني: 

عملية عقلية تضم جمموعة من مهارات التفكري اليت ميكن أن تستخدم  التفكي الناقد 
من الشيء  لتحققعني لم بصورة منفردة أو جمتمعة دون التزام أبي ترتيب

من اجل إصدار حكم   ةاملوضوع وتقيمه ابالستناد إىل معايري معيناو 
او قرار او حل   ميالتوصل إىل استنتاج او تعم حول قيمة الشيء او 

 االهتمام. ملشكلة موضوع 
التفكي 
 املنطقي

تنظيم االفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إىل معىن واضح   عملية
 معقولة. على مسلمات أو حجج او نتيجة مرتتبة

التفكي 
 االستنباطي 

أو معرفة جديدة   ما استدالل منطقي تستهدف التوصل الستنتاج   عملية
 )الكل إىل اجلزء(.  مبادئابالعتماد على معلومات عامة او قواعد او 

التفكي 
 االستقرائي 

  تعميمات استدالل عقلي تستهدف التوصل إىل استنتاجات او  عملية
املشاهدات  تقدمها ألدلة املتوافرة أو املعلومات اليتحدود ا تتجاوز
 .)من اجلزء إىل الكل( .املسبقة

التفكي 
 اإلبداعي

عملية عقلية مركبة وهادفه توجهها رغبة قوية يف البحث عن حلول او 
 .التوصل إىل نواتج أصيلة مل تكن معروفة سابقاً 

التفكي 
 املتشعب 

التفكري اإلبداعي  ة االبداعية واختبارات عقلية مرتبطة ابلعملي عملية
او   لوبدائ عديدة والبحث عن استجاابت  أفكار توليد وتستهدف 

حلول متعددة ومتنوعة للمشكلة او السؤال دون االلتزام مبعايري حمددة 
 .مسبقاً 

التفكي 
 املتقارب 

عقلية مرتبطة ابلتعليم التقليدي واالختبارات املدرسية واختبارات   عملية
او املشكلة  للسؤال كاء ألهنا تستهدف التوصل إىل اجابة صحيحةالذ 

 من خالل االلتزام خبطوات وقواعد ومعايري حمددة. 
التفكي فوق  

 املعريف
 

عملية عقلية عليا وظيفتها إدارة نشاطات التفكري او التنظيم واملتابعة  
معاجلة ألداء الفرد او نشاطاته او سلوكياته اثناء قيامه حبل املشكالت او 

 املعلومات. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 مفهوم املنهج:

أو عبارة عن خطة تربوية موحدة   برانمج دراسي يتشكل من جمموعة من املواد الدراسية هو
 للتعلم والتعليم. 

 :مكوانت )عناصر( املنهج 

  .األهداف -1

   .احملتوى -2

   .طرق التدريس -3

   .لوسائل التعليمية -4

  .األنشطة -5

 .التقومي -6

 :العناصر ببعضهاعالقة 

تعمل العناصر يف إطار متكامل، فال ميكن تصور هدف بدون حمتوى وال حمتوى بدون   •
 طريقة تقدمه للطلبة، وال تعديل يف العملية التعليمية بدون تقومي. 

 ترتبط العناصر ببعضها ارتباطاً وثيقاً جيعل كل عنصر يؤثر يف بقية العناصر ويتأثر هبا.  •
 ملاذا نعلم؟ ماذا نعلم؟ كيف نعلم؟ كيف حنكم على النتائج؟.ص العناصر يف: لختت •
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 : أوالا: األهداف

 فمن الضروري حتديد األهداف التعليمية املستمدة من ، أول العناصر ختطيطاً وبناءمتثل 
  أهداف اجملتمع وفلسفته، ويتم يف ضوئها اختيار احملتوى والطرق والوسائل واألنشطة وأساليب

 التقومي. 

يعرف اهلدف أبنه: التغري املتوقع حدوثه يف سلوك التالميذ نتيجة ملرورهم وتفاعلهم مع 
 اخلربات التعليمية اليت حتقق النمو يف شخصياهتم وتعديل سلوكهم يف االجتاه املرغوب.

 أمهية أهداف املنهج:

 لصحيحة. الوجهة اترجع أمهيتها إىل دورها يف توجيه اجلهود الرتبوية املبذولة  •
 أهنا تساعد على اختيار احملتوى واخلربات وطرق التدريس واألنشطة. •
 أهنا تستخدم كمعايري ميكن بواسطتها احلكم على مدى كفاءة املنهج ونشاطه.  •

 مصادر اشتقاق األهداف:

 ثقافة اجملتمع وحاجاته وأهدافه وقيمه واجتاهاته وحضارته.  •
 ة. األفكار واملبادئ الرتبوية السائد •
 ميذ وحاجاته ومشكالته وميوله ومستوى نضجه وقدرته العقلية.التل  طبيعة •
 طبيعة املواد الدراسية أو املعرفة اإلنسانية.  •
 ما يواجه اجملتمع من مشكالت نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي.  •
 اجلديد يف جمال العلم مبختلف فروعه ويف جمال الرتبية.  •
بوية واملعلمني املشاركني يف إعدادها امج الرت اهج والرب دوافع ورغبات واجتاهات معدي املن •

 وتنفيذها.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 مستوايت األهداف:

 األهداف العامة للتعليم: ختتص ابجملتمع وهي بعيدة املدى. •
 أهداف املرحلة الدراسية: أقل عمومية وتستمد من األهداف العامة وتتحقق يف مدة أقل. •
راسية وفق داً وتوزع على املواد الدالدراسية: تكون أكثر حتدياألهداف اخلاصة ابملرحلة  •

 طبيعتها. 
 أهداف املوضوعات أو الوحدات الدراسية.  •
 أهداف الدرس الواحد: إجرائية وتنبثق من أهداف الوحدة.  •

 : اثنياا: احملتوى 

اختيارها  يعرف احملتوى أبنه املادة التعليمية وما تشمله من معلومات ومعارف ومهارات يتم 
وتعديل سلوكهم. )وهو ترمجة   قصد حتقيق النمو الشامل للمتعلمنيوتنظيمها على حنو معني ب

 واقعية لألهداف(

 اختيار احملتوى: 

   هي اخلطوة الثانية بعد حتديد األهداف، وتشمل:

حتديد اخلربات املناسبة من معلومات ومفاهيم ومهارات وقيم واجتاهات بطريقة علمية  •
 منظمة.

 ار املوضوعات. اختي •
 ت.ئيسة داخل املوضوعااختيار األفكار الر  •
 اختيار املادة املرتبطة ابألفكار.  •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 معايي اختيار احملتوى واخلربات التعليمية:

 أن يكون مرتبطاً ابألهداف. •
 أن يكون احملتوى صادقاً وله داللته.  •
 أن يراعي امليول وحاجات التالميذ ومشكالهتم. •
 متوازانً يف مشوله وعمقه.أن يكون  •
 دية. أن يراعي الفروق الفر  •
 أن يرتبط ابلواقع االجتماعي والثقايف للتلميذ. •
 أن يكون متسقاً مع التصور اإلسالمي شكالً ومضموانً. •

 معايي تنظيم احملتوى واخلربات التعليمية: 

 التتابع.  –التكامل  –االستمرار 

 : اثلثاا: طرق التدريس

الميذه على حتقيق التدريس أبهنا اإلجراءات اليت يتبعها املعلم ملساعدة تتعرف طريقة 
 أو أسئلة أو إاثرة مشكلة أو حماولة اكتشاف.  األهداف التعليمية، وقد تكون مناقشات 

 معايي اختيار الطريقة املناسبة:

 أن تكون مالئمة لألهداف التعليمية اخلاصة مبوضوع معني.  •
 .للمحتوى أن تكون مالئمة  •
 ستوى منوهم.أن تكون مالئمة ملستوى التالميذ وخلفياهتم املعرفية وم  •
 أن تكون اقتصادية يف الوقت واجلهد ومالئمة إلمكاانت. •
 أن تستثري دوافع التالميذ حنو التعلم. •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : : األنشطة والوسائل التعليميةاا رابع

 صنفت األنشطة تبًعا للغرض منها إىل: 

 املعلومات كالقراءة واالستماع واملالحظة . نشاطات للحصول على  •
 عمال القواميس واملراجع. لعلمية كصنع النماذج واستنشاطات لتنمية املهارات ا •
نشاطات لتحقيق أهداف وجدانية كقراءة قصة أو شعر أو املشاركة يف عمل مسرحي أو   •

 الرحالت.
لتعميمات يف نشاطات تكوين املفاهيم والتعميمات كمشاهدة تطبيقات النظرايت وا •

 احلياة. 

 :معايي اختيار األنشطة

 .  أن تكون مناسبة لألهداف •
 أن تكون مالئمة للتالميذ.  •
 أن تتصف ابالرتباط الوثيق ابحلياة.  •
 أن تكون قابل للتنفيذ يف حدود االمكاانت. •
 أن تتوازن األنشطة يف تنمية اجلوانب املختلفة للشخصية.  •

 : التعامل مع الوسيلة التعليميةاملبادئ اليت ينبغي مراعاهتا عند 

 .دارتباطها ابلطريقة واختصارها للوقت واجله •
 ان تساير متطلبات العصر )تتناسب مع التقدم العلمي التقين( •
 .القدرة على استخدامها وتشغيلها •
  .التنوع يف استخدام الوسائل يف الدرس ملواجهة الفروق الفردية •
   .ارتباطها ابألهداف التعليمية •
 .ز ابلدقة العلمية حىت ال تكون مفاهيم خاطئة أن تتمي •
 . هم وترتبط خبرباهتم السابقةجتنب اهتمام الطالب وانتباه •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :خامساا: التقومي

عملية تشخيص وعالج ملوقف التعلم أو أحد جوانبه أو للمنهج كله أو أحد عناصره وذلك  
 العملية التعليمية. يف ضوء االهداف التعليمية وينبغي أن يؤدي التقومي إىل تعديل يف 

 أنواع التقومي: 

 تقومي تشخيصي .1
 تقومي بنائي تكويين .2
 ختامي  تقومي  .3

عناصر املنهج )األهداف، احملتوى، طريقة التدريس، األنشطة والوسائل مجيع يشمل التقومي 
 التعليمية( 

 املنهج التقليدي: 

يذ يف صورة مواد دراسية  ميثل جمموع احلقائق واملعلومات واملفاهيم واألفكار اليت يدرسها التالم
 اصطلح على تسميتها ابملقررات الدراسية. 

 بياتهلس إجيابياته 
 اختصار الوقت واجلهد.  •
 تسهيل مهمة املعلم.  •
 ال حيتاج إىل إمكاانت كبرية. •
إمكانية تطبيقه يف ظل أي   •

 . ظروف

 تركيز على الناحية العقلية وإغفال بقية اجلوانب. •
 واالجتاهات. إغفال امليول واحلاجات  •
 إغفال دور املدرسني يف اختيار احملتوى.  •
 درسة. تقليل أمهية النشاط خارج غرف امل •
 اعتماد الطالب على املدرسني. •
 .أدى وجود السلبيات إىل البحث عن اإلطار •

 املتكامل للمنهج والذي ال يسمح بتفتيت املعرفة.
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 : املنهج احلديث 

الرتبوية واالجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرايضية اليت ختططها جمموع اخلربات واألنشطة 
ليقوموا بتعلمها داخل املدرسة أو خارجها؛ هبدف إكساهبم أمناطاً   املدرسة وهتيئها لتالميذها

أخرى من السلوك حنو االجتاه املرغوب مما يساعدهم يف  من السلوك أو تعديل و تغيري أمناط 
 إمتام منوهم. 

 : بادئ املتضمنة يف املفهوم احلديث للمنهج امل

 أنه ليس جمرد مقررات بل مجيع النشاطات واخلربات. •
 لظروف املالئمة للتعلم وليس التلقني. توفري ا يقوم على •
يتناسب مع قدرات املتعلمني واستعداداهتم ويراعي الفروق الفردية يف امليول واالجتاهات  •

 م على النمو الشامل.والقدرات واحلاجات واملشكالت ويساعده
 ميكن املتعلم من االستفادة من املواقف احلياتية يف التعلم. •
قبل ومتكني املعلم من اختيار أفضل أساليب ه مع احلاضر واملستمرونة املنهج وتكيف •

 التعلم. 

 :مميزات املنهج مبفهومه احلديث

 يراعي واقع اجملتمع وطبيعة املتعلم وخصائص منوه. •
 التكيف مع اجملتمع.  يساعد التالميذ على •
 يعد بطريقة تعاونية. )من الذي يعد ه؟(.  •
 الفروق الفردية. التنويع يف اختيار طرق التدريس ومراعاة •
 استخدام الوسائل املتنوعة وجعل التعليم أكثر ثبااتً.  •
 دور املعلم فيه تنظيم التعلم وتوفري الشروط الالزمة لنجاحه وليس التلقني.  •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املنهج احلديث والقدمي: مقارنة بني 

 احلديثاملنهج  التقليدي  املنهج  اجملال
 طبيعة
 املنهج 

 

 . الدراسي جزء من املنهج قررامل . الدراسي هو املنهج املقرر
 .يقبل التعديل مرن . ال يقبل التعديل اثبت
 . يركز على الكيف على الكم الذي يتعلمه الطالب يركز
  على اجلانب املعريف يف إطار يركز

 . ضيق
 .يهتم بطريقة تفكري الطالب

 .الطالبابعاد منو  جبميع  يهتم .ابلنمو العقلي للطلبة فقط يهتم
 .يكيف املنهج للمتعلم . لمنهجتعلم ليكيف امل 

ختطيط  
 املنهج 

  فيه املؤثرة يشارك يف إعداده مجيعا األطراف    . املتخصصون يف املادة الدراسية عدهيُ 
 واملتأثرة به. 

  احملتوى  -)األهداف يشمل عناصر املنهج األربعة  . على اختيار املادة الدراسية يركز
 التقومي(  –األنشطة  -

 . حمور املادة الدراسية املتعلم . حمور املنهج الدراسيةاملادة  تعد
املادة  

 الدراسية 
 . متكامالً  تساعد على منو الطالب منواً  وسيلة . يف حد ذاهتا غاية

 تعدل حسب ظروف الطلبة واحتياجاهتم.  .ال ميكن التعديل عليها
يبين املقرر الدراسي على التنظيم 

 . املنطقي للمادة
 ية الطلبة سي يف ضوء سيكولوجيبين املقرر الدرا

 .ومرتابطة متكاملة، الدراسية  املواد . املواد الدراسية منفصلة
 . مصادرها متعددة .الكتاب املقرر مصدرها

طريقة 
 التدريس 

 املالئمة للتعلم. تقوم على توفري الشروط والظروف . تقوم على التعليم والتلقني املباشر
 . نواعها اطات أبابلنش  هتتم . ال هتتم ابلنشاطات 

 . هلا أمناط متعددة .تسري على منط واحد
  الوسائل التعليميةتغفل استخدام 

 .التعلمية
 . تستخدم الوسائل تعليمية تعلمية متنوعة
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 .إجيايب مشارك .سليب غري مشارك املتعلم
يف   حيكم عليه مبدى جناحه

 االختبارات. 
 حيكم عليه مبدى تقدمه حنو األهداف املنشودة

 . دور املعلم متغري ومتجدد .املعلم اثبت ال يتغري دور علمملا
 . ويرشد يوجه .ابلعقاب يهدد 

يشجع على تنافس الطلبة يف حفظ 
 . املادة

  األنشطة يشجع الطلبة على التعاون يف اختيار
 . وطرق ممارستها 

 .يراعي الفروق الفردية بينهم  .يراعي الفروق الفردية بني الطلبةال 
جناح املتعلم يف  يه مبدىحيكم عل 

 . االختبارات 
مساعدته للطلبة على النمو  حيكم عليه يف ضوء 

 .املتكامل
احلياة  

 املدرسية
 تقوم على العالقات اإلنسانية مبفهومها الواقعي.  .ال ترتبط بواقع حياة اجملتمع 

ختلو احلياة املدرسية من األنشطة 
 . اهلادفة

املناسب لعملية   هتيئ احلياة املدرسية للمتعلم اجلو
 . التعلم

 . توفر للمتعلمني احلياة . دميقراطيةال توفر جواً 
 .تساعد على النمو السوي املتكامل للمتعلم . تساعد على النمو السوي ال

البيئة  
االجتماعية 

 للمتعلمني 

 يتعامل مع الطالب ابعتباره فرداً 
  يف إطار اجتماعي ال فرداً  مستقالً 

 . متفاعل

 متفاعالً فرداً اجتماعياً الب ابعتباره يتعامل مع الط

يهمل البيئة االجتماعية للمتعلم وال  
 .يعدها من مصادر التعلم

ال يهمل القيمة االجتماعية للمتعلم ويعدها من  
 . مصادر التعلم

يقيم احلواجز واألسوار بني املدرسة  
 . والبيئة احمللية 

 . ال يوجد أسوار بني اجملتمع واملدرسة
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 :ناهج املتنظيمات 

 التصميمات اليت تتمركز حول املادة الدراسية  -1 ❖

 منهج املواد الدراسية املنفصلة )التقليدية(. . 1

وذلك ألنه يقوم على أن لكل مادة دراسية طبيعة   يتضمنها، الفصل بني املواد الدراسية اليت 
 خاصة ويتم تدريسها بشكل منفصل عن بقية املواد األخرى.

الناحية املادية وال   نغري مكلف يف تطبيقه ال م وتقوميه،ه يطه وتنفيذسهولة ختط من مزاايه:
 من اجلهد والوقت. 

سيطرة املعلم يف   حفظها، على التلميذ و املنهج بكم كبري من املعلومات  ازدحام من عيوبه:
 ة.يال يراعي الفروق الفرد التعليمي،املوقف 

 منهج املواد املرتابطة: . 2

هو أن يتفق  ث ما حيدة الزمنية ولكن كل هي وعلى اخلطخصائص كل مادة تبقى كما 
 املعلمون على خلق شيء من الرتابط بينها. 

 انواع الربط: 

تقدم كل مادة قائمة بذاهتا ومطبوعة يف كتاب خاص هبا ومعىن ذلك   الربط العرضي: -1
احلرية  بني املواد اليت تدرس للتلميذ يف نفس الصف الدراسي مث ترتك للمدرس  أن هناك فصالً 

 اء مشاهبة هلا أو خمتلفة عنها.الكاملة لربط بعض أجزاء املادة الدراسية أبجزاء مادة أخرى سو 

للرغبة أو الصدفة، وإمنا يتم وفقاً لتخطيط  ال يكون الربط هنا مرتوكاً  الربط املنظم: -2
ي جمموعة  فيه املوجه الفين واملعلمون، تصل إىل املدارس يف بداية العام الدراس مجاعي يشرتك 

ا تعقد االجتماعات من وقت  من النشرات تبني أجزاء بعض املواد الدراسية اليت ميكن ربطه
آلخر بني املوجه واملعلمني لدراسة أنسب الطرق واألساليب للقيام بعملية الربط ويعترب هذا 

   السابق.فضل من النوع النوع من الربط أ
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املنهج املدمج:. 3

 يف منهج واحد. دراسيتني أو أكثر ودجمهما إزالة احلواجز بني مادتني 

 منهج اجملاالت الواسعة:. 4

اجلمع بني املواد الدراسية املتشاهبة وحماولة دجمها يف جمال واحد حبيث يتم إزالة الفواصل 
 حتقيق التكامل املعريف.واحلواجز بني هذه املواد متاماً بقصد 

 : التصميمات اليت تتمركز حول املتعلم -2 ❖
 شاط:منهج الن •

ارتكز جون ديوي على أن القهر والقوة يف عملية التدريس يسهمان بدرجة كبرية يف نفور  
التلميذ من التعلم ومها يؤداين إىل كراهيته للمدرسة وقد يكوانن سبب تركه للمدرسة هناية  

 األمر. 

   .هتمام من مادة الدراسية إىل التلميذ نقل حمور اال ✓
 . الدراسية واملتعلم التصميمات اليت تتمركز حول املادة ✓

 منهج الوحدات: •

بدأ مفهوم الوحدة يظهر نتيجة تصور هرابرت عن النفس كوحدة وفكرته عن ضرورة املدخل  
املادة يف صورة  الكلي للتعلم إىل إدراك أن أهداف الرتبية ال تتحقق عن طريق تقدمي وتدريس 

ي إىل ترابط األفكار  أجزاء مفككة وإمنا تتحقق عندا توضع يف صورة وحدات مرتابطة تؤد
ينظم احملتوى على أساس   لدى التلميذ وإدراكه للتعميمات واملفاهيم أي تتحقق عندما

 التأكيد ما بني اخلربات املختلفة من عالقات. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :اجملتمع ومشكالتهالتصميمات اليت تتمركز حول  -3 ❖
 املنهج احملوري:  •

واد الدراسية يف الوقت ذاته وعلى أساس يتم فيها مراعاة الطفل كفرد إنساين وال يتم إمهال امل
 لم بطريقة نظامية وال يرتك األمر لتقديره كما يف منهج النشاط. أن الطفل يتع

يف كل متكامل يتضمن  ويشري مفهوم املنهج احملوري إىل منط من اخلربات التعليمة املنظمة
 :نيقسم

 األول: معين بتنمية الكفاايت العامة اليت حيتاجها املتعلم 

والثاين: معين بتنمية الكفاايت اخلاصة القائمة على فكرة الفروق بني املتعلمني واختالفهم يف  
 امليول واالستعدادات والقدرات.

ومشكالهتم يف ضوء حاجات اجملتمع املنهج احملوري يدور حول حاجات املتعلمني  ✓
   ومشكالته.

 شاط املشرتكة للتالميذ. يس ختطيط للمنهج ولكنه طريقة لتنظيم وتنفيذ بعض جوانب النل ✓
 :تنظيمات حديثة للمنهج  -4 ❖

ظهرت تنظيمات أخرى حديثة كمنهج االتصال الفعال ومنهج التكامل واملنهج التكنولوجي  
واملنهج اخلفي واملنهج الصفري واملنهج العاملي واملنهج  واملنهج األخالقي واملنهج القومي 

منهج الضرورة ومنهج املواطنة واملنهج املختلط  التكعييب )ذو األبعاد الثالثة( ومنهج التفكري و 
 ومنهج موجه للمعلمني.

  املنهج العاملي: •

 إكساب املتعلم مقومات الفكر اإلنساين العاملي الذي تقوم أركانه على مفاهيم.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

   املنهج التكعييب:  •

 نواعأو منهج يقوم على ثالثة أبعاد املواد اليت يدرسها التالميذ واألفكار والقضااي الضمنية 
 التعليم والتعلم. 

   املنهج املختلط: •

 التكامل بني اجلانبني األكادميي والتقين.

 املنهج التكنولوجي: •

جمموعة املواقف التعليمية اليت يستعان يف تصميمها وتنفيذها وتقومي أثرها بتكنولوجيا الرتبية   
أنواع التعلم الذايت من ممثلة يف احلاسوب التعليمي والكتب املربجمة واحلقائب التعليمية وسائر 

 أجل حتقيق أهداف حمددة وقياسها. 

   املنهج احللزوين: •

املفاهيم إذ تقدم يف نظام حلزوين يزداد عمقاً واتساعاً كلما  يبحث يف العالقة الرأسية بني
 يركز على االستمرار والتتابع.  الدراسة،تقدم املتعلم يف صفوف 
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 التخطيط لتدريس 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 أمهية التخطيط للمعلم: 

 يساعد املعلم يف حتديد األهداف اليت يود أن تتحقق عند طالبه.  •

 تنظيم النشاطات ويبعده عن التخبط يف تنفيذها.يوجه املعلم يف  •

يرغب يف   حبيث ال يتجاوز أية جوانب أساسية متوازن،يساعد املعلم يف توزيع الوقت بشكل  •
  ادة من هذا الوقت بشكل، كما ميكنه من االستفعلى آخروحبيث ال يطغي جانب  تغطيتها،

 أمثل.

 والوسائل والنشاطات املناسبة. يساعد املعلم يف اختيار األساليب  •

 التغذية الراجعة.  علىواحلصول  لطالبه،ميكن املعلم من التقومي السليم  •

 جيعل املعلم أكثر ثقة بنفسه وأقل شعوراً ابالضطراب. •

 لية:تتمثل أمهية التخطيط ابلنسبة للمتعلم يف النقاط التا

مهية املعطاة لألهداف  يساعد املتعلم يف تنظيم وقته يف الدراسة وتوزيعه حبسب األ  •
 واحملتوي كما يبني ذلك ختطيط املعلم.

 االستيعاب وذلك ألن املادة تكون منظمة له.  علىجيعل املتعلم أكثر قدرة   •

 يزيد من دافعية الطالب للتعلم.   •

، وذلك الن املعلم املنظم يرتك انطباعاً حسناً  لميكتسب الطالب اجتاهات إجيابية حنو املع  •
 لدي طالبه. عن نفسه 

سليمة   فيكتسب عادات  ،همعلميتأثر الطالب ابجلوانب اإلجيابية للمنهج اخلفي عند   •
 مثل.أتساعده يف حياته مثل التنظيم وتقدير أمهية الوقت واستغالله بشكل 

 التخطيط: مفهوم 

 .خذ من أجل بلوغ هدف معنيجمموعة التدابري احملددة اليت تت
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التخطيط للتدريس: 

مبا تشمله هذه العملية   العملية اليت تؤدي إىل وضع خطة تدريسية تتضمن مواقف تعليمية -
األساليب واإلجراءات اليت  األهداف واختيار من عمليات أخرى تقوم على حتديد 
 تساعد يف حتقيقها وتقوميها وتنفيذها. 

لم لتحقيق للمواقف التعليمية اليت يهيئها املع  وضع تصور تلك العملية اليت تؤدي إىل -
 األهداف.

 أركان عملية التدريس: 
 ( بيئة التعلم.4( املنهج.  3   املتعلم. (2   املعلم. (1
 هم مهارات التخطيط للتدريس: ا

 .دقيقاً  حتديد أهداف الدرس حتديداً  •
 صياغة أهداف الدرس صياغة سلوكية واضحة.  •
 ، ووجدانية. : معرفية، ومهاريةتصنيف األهداف إىل •
 تعليمية ذات مستوايت خمتلفة.حتديد أهداف  •
 مراعاة ارتباط أهداف الدرس أبهداف املنهج املقرر.  •
 حتديد حمتوى الدرس الذي يناسب زمن احلصة. •
 حتليل حمتوى الدرس إىل عناصره وافكاره الرئيسة.  •
 حتديد هتيئة مناسبة للدرس تستثري دافعية املتعلمني. •
 . وسائل تعليمية متنوعة حتقق أهداف الدرس يار اخت •
 حتديد أساليب مناسبة لتقومي مدى حتقق أهداف الدرس.  •
 حتديد واجبات منزلية تراعي الفروق الفردية. •
 العناصر. إعداد خطط للدروس اليومية مستوفية  •
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 : مستوايت التخطيط للتدريس

 أواًل: اخلطة السنوية: ▪

وإمنا البد أن  ة، حدات املقرر ودروسه على شهور السناخلطة السنوية ليست جمرد توزيع لو 
 تتضمن عدد من العناصر منها: 

 حتديد األهداف الرتبوية للمادة املراد تدريسها.  •
 حتديد حمتوى املادة الدراسية، وذلك بتحديد الوحدات واملوضوعات. •
وضع ختطيط لتدريس الوحدات واملوضوعات، وفق جدول زمين مستمر طوال الفصل  •

 سي.الدرا
 سبة، وكذلك حتديد الوسائل التعليمية واألنشطة. حتديد طرق التعلم وأساليبه املنا •
 حتديد أساليب التقومي املناسبة.  •
 حتديد املصادر واملراجع.  •
 : اثنياً: خطة الدرس ▪
 عناصر خطة الدرس:  ▪

 اإلطار العام للدرس: -1

 ة واحلصة وموضوع الدرس. يقصد هبذا اإلطار األبعاد الزمانية واملكانية ومستوى الصف واملاد
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 أمهيتها: -األهداف السلوكية: 

 تساعد املعلم يف حتديد اخلربات واألنشطة التعليمية.  •
 تنظيم التتابع الذي تدرس به.  •
 اختبار اسرتاتيجيات التعليم. •
 وضع املعايري املناسبة لقياس فاعلية التدريس.  •

املتعلم بلوغه يف ، والذي يتوقع من اهلدف هو السلوك أو النتاج النهائي القابل للمالحظة-
 هناية فرتة التعليم.

 حمتوى الدرس: 

يشتمل على العديد من احلقائق واملعارف واملفاهيم؛ لذلك على املعلم أن يقسم هذه  •
 5اجلوانب بشكل منطقي، مث يوزع الوقت املتاح للدرس على تلك املراحل، كأن حيدد 

 دقائق للتمهيد. 
، األول هو اهلدف التعليمي، أما الثاين له على أمرين اثننييتوقف مقدار احملتوى وشك  •

 فيتمثل يف أنشطة التعليم والتعلم. 
تتمثل معايري اختيار احملتوى وتنظيمه يف مبدأ االستمرار واملتابعة، ومبدأ التكامل بني فروع  •

يف تقدمي  ، ومبدأ التوازناملادة أوال، مث بني احملتوى وحمتوى املواد الدراسية األخرى اثنياً 
 ، فال يركز على جوانب معينة من املوضوع ويهمل األخرى.وىاحملت

كذلك على املعلم ان حيرص على فكرة التعلم الذايت، ويشجع تالميذه عليها، إضافة إىل   •
 انتقاء اجليد والشائق من املادة الدراسية اليت يقبل عليها التالميذ. 

 طريقة التدريس: 

ومن هنا  ،ومتغريات املوقف التعليمي ضوء أهداف الدرس؛ يتم اختيار طريقة التدريس يف •
 جاءت املقولة أبن ليس هناك طريقة واحدة مثلى تصلح لتدريس كل املواد، لكل

 يف كل الظروف. التالميذ،
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يتعني على املعلم أن يشري يف خطة درسه إىل الطريقة أو الطرق اليت يتوقع استخدامها يف  •
 التدريس. 

طرق التدريس اليت يقرتح استخدامها يف تنفيذ درسه،  م متمكنا من البد أن يكون املتعل  •
 قدون الثقة فيه. فألن عدم متكنه من الطريقة يعرضه إىل الفشل أمام تالميذه، في

 حتديد املعلم طريقة التدريس مبدئيا يف خطة درسه، ال يعين ابلضرورة التزامه احلريف هبا  •

 األنشطة التعليمية: 

ا من عناصر اخلطة، وليست شيئا اثنواي على هامش ة ركنا أساسيمتثل األنشطة التعلمي •
 الدرس.

ختتلف أنشطة التعليم والتعلم من درس إىل آخر تبعا الختالف األهداف اليت يسعى إىل   •
 حتقيقها.

 نوع األنشطة وعددها يف كل درس يتوقف أساسا على نوع اهلدف وطبيعته.  •

 الوسائل التعليمية: 

 يعمل على إعدادها وجتهيزها قبل البدء يف عملية دد وسائله، مث ينبغي على املعلم أن حي •
 التدريس. 

عدد الوسائل التعليمية يتوقف على طبيعة أهداف الدرس وحمتواه، وعلى مستوايت  •
التالميذ، وعلى مدى توافرها، ومدى متكن املعلم من املهارات الالزمة الستخدامها يف  

 تدريسه بفعالية. 

 أساليب التقومي: 

 التأكد من حتقيق األهداف التعليمية اليت ضمنها املعلم خطة درسه. هبا قصد ي •
أن أيخذ مببدأ التقومي املستمر، للمرجعة وتثبيت  -وهو حيضر لدرسه-على املعلم  •

 املعلومات يف أذهان التالميذ.
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 من أساليب التقومي املناسبة ما يلي:

 ، أو من بعضهم لبعض.معلمتوجيه األسئلة من املعلم للتالميذ، أو من التالميذ لل  •
 تطبيق بعض املشكالت والقضااي اليت وردت يف الدرس على حاالت جديدة.  •
طلب املعلم تلخيص بعض األفكار العامة، أو استنباط بعض الدروس املستفادة من  •

 موضوع الدرس. 
 إعداد تدريبات منوعة لقياس املهارات املستهدفة من الدرس. •

 الواجبات املنزلية: 

فهي خري ميدان لتطبيق  تمل حتضري الدرس على عدد من الواجبات املنزلية. ش يالبد أن  •
 الذايت. مبدأ التعلم 

 للواجبات املنزلية صور منها:

 ملا درسه التالميذ يف الفصل.  مباشراً  متارين متثل تطبيقاً  •
 قراءات إضافية للتعمق يف دراسة بعض جوانب املوضوع.  •
 بتنفيذها.  أنشطة يف شكل مشروعات يقوم التالميذ •
ة بينهم،  يالتنويع يف الواجبات املنزلية اليت حيددها املعلم، يعطيه فرصة ملراعاة الفروق الفرد •

 إال أن عليه أن يدرك أن هذه الواجبات جيب أن تكون يف مستوى قدراهتم. 
توقيت إعطاء الواجبات املنزلية: ال يشرتط أن يتم يف هناية الدرس، فرمبا يقتضي حتقيق   •

 أو نقطة ما يف الدرس إعطاء الواجب قبل هناية الدرس.  هدف معني

 : دفرت إعداد الدرس

 هناك نوعني من اإلعداد للدرس: 

 .إعداد مادي يتمثل فيما تشتمل عليه خطة الدرس من عناصر :األول

 إعداد نفسي يتجلى يف هتيئة املعلم نفسه إللقاء الدرس. :الثاين
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 إعداد الدروس: بعض األخطاء اليت يقع فيها املعلمني يف 

 إمهال التحضري والدخول إىل الفصل بدون دفرت إعداد. •
 النقل من كراسة إعداد قدمية، فهو يقلل من خربة املعلم. •
 اجلمود وعدم االبتكار.  •

 يلي: طرق تسجيل خطة الدرس يف دفرت اإلعداد كثية، منها ما 

 متتاز بسهولتها و  تعتمد على وضع عناصر الدرس مصنفة ومرتبة رأسيا :الطريقة الطولية ▪

   عليها:يعاب 

 .أمهلت زمن حتقق كل عنصر -
 . عدم الرتابط بني عناصرها -
 .وحتديداً  تتميز أبهنا أكثر تفصيالً  :الطريقة األفقية ▪

 . تعتمد على الربط بني عناصر اخلطة -
 .حتديد عناصرها والوضوح يفتفرض على املعلم الدقة  -
 . تعاجل القصور يف اخلطة الرأسية -

 :ط الدراسيتطلبات التخطيم

 :ما يلي هبايقصد  :معرفة الطالب -أوالا 

 .الشخصية األساسية والسرية الدراسية هلماحلصــول عــلى املعلومات والبياانت  •
  عرفة خرباهتم السابقةم •
 .لديهم عرفة أمناط تعل مهـم وأمنـاط ذكـائهم والتمثـيالت املفضـلةم •

 :علم بدراسة املادة وحتليلها إىلوم املأن يق هبايقصد  :معرفة املادة الدراسية -اثنياا 

 . معلومات وحقائق •
 . مفاهيم ومصطلحات  •
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  .تعميمات ومبادئ •
  مهارات  •
 .قيم واجتاهات  •

ألهنا هي األهداف الرتبوية   ،وأن تشمل كل خطة دراسية على هذه العناصر مجيعها ما أمكن
 اليت تقود إىل منو الشخصية.  

يعد خطته إىل معرفة دقيقة ابلبيئة الصفية اليت  علم وهوحيتاج امل :معرفة البيئة الصفية  -اثلثاا 
 :لدرس من حيثسيتم فيها تنفيذ ا

  عدد الطلبة •
 .حجم الصف •
 والتسهيالت.  توافر إمكاانت املادية •
 توافر املراجع واملصادر والوسائل.  •
 اجلو الفيزايئي للصف: احلرارة، الربودة، االكسجني، السعة... اخل.      •

وال تعاوين إذا كانت البيئة الصفية ال تسمح هبذا النشاط م أن خيطط لنشاط فال يستطيع املعل 
 .فاخلطة دائماً تصلح يف البيئة الصفية اليت أعدت له ،يستطيع أن يعطي مترينات حركية 

 رابعاا: معرفة أهداف الرتبية:

  عداد خطة التدريس، فاملعلمون يعرفـون فلسفةإلإن معرفة األهداف متطلب أساسي مسبق 
  ، واهداف املـنهج الدراسي،الرتبية والتعليم العامة، وأهداف املرحلة التعليمية وأهداف التعليم،

 وأهداف الطلبة، ويضعون كل ذلك يف اعتبارهم وهم خيططون. 

إننا ال ندرس مادة دراسية وحقائق ومعلومات بل نستخدم املادة الدراسية وسيلة لتحقيـق " 
   " االهداف الرتبوية
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 األهداف الرتبوية 
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 :األهداف
واألهداف الرتبوية  ، منظم، حيث حتكم مساره، وتربز أولوايته هي اخلطوة األوىل ألي عمل 

دراسة   من خالل هي عبارات تصف التغريات أو النواتج املرغوبة أو املرتقبة لدى املتعلم
لمني لدى املتع برانمج تربوي معني. وقد تكون هذه التغريات أو النواتج يف صورة إضافة ملا 

على أدائها، أو   أو أدائهم ملهارات مل يكونوا قادرينعارف، أو تطوير أساليب تفكريهم، من م
 .به قدراهتم واجتاهات إىل أقصى ما تسمح ميوالً االرتفاع مستوى أدائهم هلا، أو إبكساهبم 

 : مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية
 : اجملتمع من حيث طبيعته وحاجاته ومشكالته وطموحاته -1

واالحتياجات   الصغار، ونقل تراثه الثقايف هلم، لذلك فإن القضاايأنشأ اجملتمع املدرسة لرتبية 
   . واالهتمامات اليت تشغل اجملتمع ينبغي مراعاهتا عند وضع األهداف الرتبوية

 :املتعلم من حيث: منوه وحاجاته واهتماماته وقدراته وتعلمه -2
النمو،   دئ ذلك ومبا ، (شيخوخة - شباب  -مراهقة  - ولة)طفإن املتعلم مبراحل منوه املختلفة 

اجلسمية والعقلية  واليت تتمثل يف أن النمو عملية مستمرة، وعملية فردية، وأن جوانبه املختلفة
النمو ومشكالته،   والوجدانية تؤثر بعضها يف بعض، وأن التعلم دالة النمو، ومطالب ذلك 

موضوع شروط التعلم  ضوع تعلمه مبا يشمله منوحاجات املتعلم واهتماماته وقدراته، ومو 
يعد من املصادر  املتمثلة يف الدافعية والنضج واملمارسة، وانتقال أثر التعلم، كل ذلك 

 . األساسية اهلامة اليت جيب أخذها يف احلسبان عند وضع األهداف الرتبوية
 :املادة الدراسية من حيث: طبيعتها ومكوانهتا، واالجتاهات احلديثة -3

 من مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية، وأن تراعي أساسياً   الدراسية مصدراً تعد املادة 
 األهداف الطبيعة املتطورة، والرتاكمية للمعرفة العلمية. والبد من الرجوع إليها وابلذات

اشتقاق   وحنن نعيش يف االنفجار املعريف، وتكنولوجيا املعلومات ابعتباره مصدر من مصادر
عن  ن لكل مادة أهداف حمددة. فأهداف مادة التاريخ ختتلفبوية كما أاألهداف الرت 

  أهداف مادة الكيمياء، وختتلف عن أهداف مادة اللغة العربية وهكذا ... وحىت ال تكون
 مبعزل عن التطورات احلادثة يف العامل. فنحن نعيش عصر الكمبيوتر، عصر الفضاء، واألقمار 

 ... اخل.  الصناعية، وتكنولوجيا املعلومات 
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  العريب، واملركز حددت الوثيقة اليت أعدها مكتب الرتبية ابلنسبة لدول اخلليج العربية، فلقدو 
الرتبوية يف هذه   العريب للبحوث الرتبوية، واعتمدهتا الدول األعضاء مصادر اشتقاق األهداف

 الدول فيما يلي: 
 . ياة اإلسالم مبنهجه الشامل، ونظرته إىل الكون، واإلنسان، واحل -1
 .اً مشرتكاً ، ومصري ، وآماالً ، وحضارةً االنتماء العريب، لغةً  -2
 الشاملة.طبيعة اجملتمع اخلليجي العريب، وقيمه، ومطالب تنميته  -3
 منوه. حاجات الفرد يف دول اخلليج العربية، ومطالب  -4
 .خصائص العصر واالجتاهات املستقبلية -5
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 :بويةالرت مستوايت األهداف 
العام إىل  من ومشوهلا رأسياً  عمومتيهالألهداف الرتبوية مستوايت متعددة فهي تتدرج يف 

 ، ومن الواسع العريض إىل الضيق. اً إىل القريب جد اً اخلاص، ومن البعيد جد
 . فأعم األهداف الرتبوية وأمشلها وأبعدها وأوسعها هي "غاايت الرتبية " 

 . األهداف القريبة احملددة )األهداف التعليمية(اً وضيق وقرابً  وحتديداً  اً وأكثرها ختصيص
العامة، فهناك أهدف   وبينهما توجد أهداف عامة ووسيطة تسمى " املقاصد " أو األهداف
وتوفري األمن الداخلي  على مستوى اجملتمع ككل تضمن له البقاء واالزدهار، والتقدم واألمن

 اجملتمع وتقاليده.   يدةواحملافظة على عق الرتبوية والصحية.واخلارجي، وتقدمي اخلدمات 
 كل هذا يعود من أهداف اجملتمع. 

من مراحل  وهناك أهداف لعملية الرتبية بشكل عام، وأهداف للخطة الرتبوية، يف كل مرحلة
الثانوي، اجلامعي(،  ،توسطالتعليم )احلضانة ورايض األطفال، مرحلة التعليم االبتدائي، امل

العلوم االجتماعية  ميدان اللغات،  ميدان: ن من ميادين اخلطةاك أهداف لكل ميداوهن
مادة دراسية مثل: مادة اجلغرافيا، مادة  الرايضيات. وهناك أهداف لكل ميدانميدان الفنون، 

معينة وهناك أهداف لكل درس من  التاريخ، االجتماع، ... اخل. ولكل مادة دراسية أهداف
 .يف الفصلالدروس اليت تلقى 

 : مستوايت األهداف مبثلث مقلوبة قاعدته كما ابلشكل التايلن متثل وميكن أ

 

أهداف المجتمع

أهداف التربية

أهداف المرحلة

أهداف المجاالت

أهداف المواد

أهداف  

 الدرس 
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 للرتبية:ت الكربى ايالغا
تتصل  هي عبارات تصف نواتج حياتية، عريضة بعيدة املدى، على درجة عالية من التجريد،

 واملدرسة، ويضعها قادة الفكر السياسيابحلياة أكثر مما تتصل مبا جيري يف الفصل 
 ناوهلا واضعو املناهج لرتمجتها إىل أهداف عامة للمراحل الدراسية الثقايف، ويت واالجتماعي و 

وينبغي أن   وال حتتاج إىل حمتوى مسبق، بل إن حتديدها يساعد على اختيار احملتوى الدراسي 
ابملدرسة كوسائل    مباشرتسعى لتحقيقها كل املؤسسات اليت هلا صلة مباشرة أو غري

 إخل ألسرة، والنوادي واألحزاب، واجلمعيات.... اإلعالم، ودور العبادة وا
 :املقاصد األهداف العامة

ابحلياة   هلا عن غاايت الرتبية اليت هلا صلة اً متييز ترتبط هذه األهداف ابلنظام التعليمي 
وميكن أن  من غاايت الرتبية اً جتريدونشاطاهتا أكثر من اتصاهلا ابلتعليم النظامي وهي أقل 

مستوايت   ، أو ملواد دراسية، وبذلك فهياملدرسي كله، أو ملراحل منه تكون نواتج التعليم
التفكري  متدرجة، واألهداف الرتبوية العامة طويلة األمد يف طبيعتها، فأهداف مثل تنمية 

أهداف مباشرة   الناقد، أو معرفة تراث األمة العربية حتتاج إىل وقت طويل لتحقيقها، وال تعترب
 . يف الفصل

 (: ة )األهداف السلوكيةليمية احملدد األهداف التع
حجرة   يطلق عليها األهداف التعليمية اخلاصة أو األهداف السلوكية الرتباطها مبا حيدث يف

األمد يف  ات القريبة للمعلم يف نشاطاته التعليمية اليومية، أي أهنا قصريةالدراسة، ومتثل املوجه
من   قبل بدء التدريس، وتشتق طبيعتها، ويسهل مالحظة مدى حتققها، ويضعها املعلم

 مصادر متعددة هي: الفلسفة الرتبوية اليت يقوم عليها النظام الرتبوي، واألهداف العامة
 حلة التعليمية، وأهداف اجملال الدراسي )اللغة العربية، املواد للرتبية، واألهداف العامة للمر 

 )أهداف املادة الدراسية(، االجتماعية، الرايضيات(، واألهداف اخلاصة مبحتوى دراسي معني 
 وخصائص النمو للمتعلم، طبيعة املعرفة، وحاجات اجملتمع. 
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األهداف  حيقق العديد منوينبغي أن تصاغ يف صورة سلوكية واضحة وحمددة؛ ألن ذلك 
على النحو   لكل من املعلم واملتعلم واملادة الدراسية والنظام التعليمي وابلتايل اجملتمع، وذلك 

 التايل:
 : من جانب املعلم -1

   واضحة يساعده على: وصياغةً  إن حتديد وصياغة املعلم ألهداف درسه حتديداً 
 ختطيط األنشطة التعليمية املناسبة.  -
 الوسائل التعليمية املرتبطة ابهلدف. اختيار  -
 جتميع املادة العلمية اليت تستويف أهداف درسه.  -
 طالبه ومعرفة جوانب الضعف والقوة يف كل متعلم تقومي -
واإلطالة يف   لتلك األهداف حىت ال حيدث اإلسراع يف جزء اً ختطيط وتنظيم تدريسه متبع  -

 . جزء أخرى
 عدم التكرار فيما يدرسه.  -
 االستعانة ابلوقت إىل أبعد درجة ممكنة.  -
 : من جانب املتعلم -2

يسلكه  إن معرفة املتعلم لألهداف اليت يضعها املدرس واليت تصف ابلتحديد السلوك املتوقع
 يساعده على:  تعلمهيف
 الرتكيز على النقاط األساسية يف الدرس. -
 شفهية أو حتريرية. االستعداد لوسائل التقييم املختلفة سواء كانت عملية أو  -
 عدم الرهبة من االمتحاانت ألهنا ما هي إال وسيلة ملعرفة ما حتقق منا أهداف. -
 ه عادل يف تقييمه. الثقة يف املدرس والتأكد من أنه جاد وخملص يف تدريسه وأن -
 :من جانب املادة العلمية -3

تتابع   عليها،يساعد حتديد أهداف التدريس على حتليل املادة إىل مفاهيم أساسية والرتكيز 
سواء يف   أو نقص، وضوح املستوايت املختلفة ملضمون املادة تكراروترابط املوضوعات دون 

 جمال املعلومات أو املهارات أو االجتاهات.
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 :ام التعليمي واجملتمعنظال  -4
حتقيق ى مدمية بشكل سلوكي واضح وحمدد، يساعد يف احلكم على فصياغة األهداف التعلي

  تستطيع أن النظام التعليمي لألهداف املرجوة من، وذلك من خالل تزويد اجملتمع بكوادر
 تشارك بفاعلية يف حتقيق أهدافه.

 : اهلدف السلوكي تعريف
، اً معرفي املتعلمتوايت خربة أو سلوك رغوب فيه يف مستوى من مسهو عبارة تصف التغري امل

  التغري قابالً  عندما يكمل خربة تربوية معينة بنجاح، حبيث يكون هذا ، أو وجدانياً مهارايً أو 
 للمالحظة والتقومي 

 : صياغة اهلدف السلوكي
 :هناك عدة طرق لصياغة اهلدف السلوكي منها ما يلي

  سلوكياً  أن اهلدف حىت يكون هدفاً  ری ميجريالسلوكية،  منط ميجر لصياغة األهداف
 : ينبغي أن يصاغ بصورة متكن من إظهار ثالث خصائص أساسية هي واضحاً 

 . أ. السلوك النهائي )عمل يقوم به املتعلم(
 ب. وصف الظرف اليت يتم يف ظلها السلوك.

 .حتديد معيار األداء املقبول .ج
 عناصر رئيسية هي:  ويتكون منط ميجر لألهداف من مخسة

 من الذي يقوم ابألداء املطلوب؟ مثال: الطالب أو املتعلم أو املتدرب  -1
  السلوك الواقعي الواجب استخدامه إلظهار إتقان اهلدف، وهو املردود أو الناتج -2

بعد عملية   التعليمي القابل للمالحظة أو القياس، والذي يتوقع املعلم من املتعلم أن يظهره
 . التعلم

جمرد أفعال عامة،  يكون يف اجتاه استخدام أفعال معينة حمددة أكثر منهلدف هنا ينبغي أن او 
 .... اخل. يصور -يقرأ  - رسمي -يتصل  -ومن أمثلة األفعال احملددة ما يلي: حيرر 

 نتيجة السلوك: أي ما الذي يتم تقييمه للتأكد من أن اهلدف قد حتقق. -3
 :لنتيجة السلوك مثال وفيما يلي

 الطالب خريطة الوطن العريبأن يرسم  -
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الظروف يف  الشروط أو الظروف اليت يظهر يف ظلها السلوك الواجب أداؤه: وتتمثل هذه  -4
 اهلدف.  املعلومات، واألدوات، واملعدات أو املواد اليت ستكون متاحة عند تنفيذ

 :وفيما يلي أمثلة للشروط أو الظروف
 .ة العربية مستخدمة القاموسمات يف اللغأن حيدد الطالب معاين بعض الكل  -
 يطة. أن حيدد الطالب بعض اجلزر بعد إعطائه خر  -
 . أن حيضر الطالب محض الكربيتيك مستخدمة املواد واألدوات اخلاصة بذلك  -
 .املقرر أن حيل الطالب متارين الوسط احلسايب بعد دراسة الفصل اخلامس من الكتاب  -
 النهائي: هو املقياس أو املستوى ()السلوكتج لتقييم املناملعيار الواجب استخدامه  -5

أن التعلم  على الذي يقوم يف ضوء السلوك، أو هو أداء املتعلم الذي يقبله املعلم، ويعترب دليالً 
 قد حدث.

 : النهائي ()السلوكيلي أمثلة للمعيار الواجب استخدامه لتقييم املنتج  ماوفي
 عريب خالل عشر دقائق.أن يرسم الطالب خريطة للوطن ال -
 اثنية من دون 30أن يذكر الطالب سبع عواصم الدول من الوطن العريب خالل  -

 : شروط اهلدف التعليمي السلوكي
 صف سلوك املتعلم وليس سلوك املعلم. -1
 صف نتائج التعلم التهاين وليس عملية التعلم. -2
 . التعلم وليس موضوعات التعلمحدد نتاج  -3
 نتاج التعلم يف عبارة اهلدف.  نتاج واحد مناقتصر على  -4
 ميكن مالحظته أو قياسه.  حدد سلوكاً  -5
 :نوع أهدافك حبيث تشمل جوانب النمو املتكامل لدى املتعلم، أي تشمل على -6

   .(، قوانني، نظرايت مفاهيم -معلومات وحقائق معرفية )أهداف  •
   .اجتماعية(يدوية، مهارات عقلية، مهارات  - مهارات ) أهداف حركية  •
 . قيم( -ميول  أهداف وجدانية )اجتاهات، •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 كيف تضع هدف تعليمية سلوكية؟
 سلوكية ينبغي أن تتبع اخلطوات اآلتية:  لكي تكتب هدفاً 

 أقرأ األهداف العامة للمقرر الذي تقوم بتدريسه.  -1
 .الدراسي وتعرف على احلقائق واملفاهيم أقرأ احملتوى  -2
 .ا للمتعلمنيلسلوكية اليت تود تعليمهحدد جمموعة النواتج ا -3
 . ابدأ يف كتابة اهلدف ابستخدام أفعال سلوكية ميكن مالحظتها وقياسها -4

 مثال: هدف عام )تنمية مهارة التفكري الناقد(. 
 اآليت:نقوم بتحويله إىل أهداف سلوكية من خالل 

 . اً قراءة اهلدف جيد -1
 وبعض املراجع. قراءة املادة العلمية من الكتاب املدرسي -2
 قم بتحليل هذا اهلدف العام إىل نواتج سلوكية خاصة تدل على أسباب تقومي هذا -3

 . اهلدف
 :األخطاء الشائعة يف صياغة األهداف السلوكية

 .من نشاط املتعلم وصف نشاط املعلم بدالً  -1
ينبغي   يالغرض من اهلدف السلوكي حتديد سلوك املتعلم عند هناية احلصة، وليس الدور الذف

 احلصة.أن يقوم به املعلم خالل 
 : حتديد موضوعات العملية التعليمية بدال من نتائجها -2

الطالب يف  من حتديد السلوك املتوقع من يقوم بعض املعلمني بتحديد موضوع الدرس بدالً 
 هناية احلصة. 

 : وصف العملية التعليمية بدال من نتائجها -3
 من الرتكيز على نتائجها.  لتعليمية بدالً بعض املعلمني على العملية ا ركزي

 : صياغة أهداف مركبة -4
ومون يق  تقوم فكرة األهداف السلوكية على حتديد هدف لكل عبارة، لكن بعض املعلمني

 بصياغة أهداف مركبة. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :تصنيف األهداف التعليمية
اجلانب املعريف  مبعىن أهنا تسعى لتحقيق منو الفرد يف تستهدف الرتبية حتقيق املتكامل لألفراد
  النمو اجلسمي( أو) عاطفي( واجلانب املهاري )النمو عقلي( واجلانب الوجداين )النمو 

 حركي. 
الرتكيز   خيتلف الرتكيز على أحد جوانب النمو السابقة، فيكونوجيب أن تشري إىل أنه قد 

لب غي على أحد اجلوانب بدرجة أكرب من اجلانبني اآلخرين، وهذا تبعا لنوع الدرس، فقد
وعلى ذلك  على أحد الدروس اجلانب املعريف، أو يغلب اجلانب احلركي املهاري. وهكذا

 يغفل جانب منها.   لنمو الثالثة والجيب أن حيدد املدرس أهداف درسه ليغطي جوانب ا
 :: تصنيف األهداف التعليمية يف اجملال املعريف )العقلي(أوالا  •

أو   درسه ي مية اليت حيصل عليها الطالب عن طريق مايهتم ابملعلومات واحلقائق واملفاهيم العل 
  تتدرج من ما يقوم به من أنشطة تعليمية. وتتدرج أهداف اجلانب املعريف يف عدة مستوايت 

 حيث الصعوبة والسهولة لتصبح على النحو التايل: 

 
 
 
 
 

مالتقوي

بالتركي

لالتحلي

قالتطبي

الفهم

التذكر
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : مستوايت التذكر -1 ✓
وال مانع من  مية وقواننييتطلب هذا املستوى أن حيفظ املتعلم جمموعة معلومات وحقائق عل 

 وما عليه إال أن يسرتجعها ويرددها كما هي. -قلب أن حيفظها عن ظهر 
هو أدىن مستوايت التفكري حيث إن املعلومات اليت حتفظ سرعان ما تنسى وال يكون   وهذا 

 فعال على سلوك املتعلم  هلا أثر
،  احلقائق، التواريخ كما أن التذكر يشمل: تذكر األشياء تذكر املعلومات، املصطلحات،

ماكن، تذكر معايري النظرايت التعميمات واملبادئ والعالقة فيما  األحداث، األشخاص، األ
 بينها. 

 ...  اخل يسميومن األفعال اليت تعرب عن هذا املستوى ما يلي: )يتذكر، يعدد، يكتب، يريد، 
 أمثلة: 

 ل. أن يتذكر املتعلم أمساء مخسة من الرسل واألنبياء على األق -
 وأخواهتا بعد رجوعه إىل كتاب اللغة العربية.أن يعدد مخسة من أمساء كان  -
 أن يسمي ثالث غزوات إسالمية على األقل. -
 : مستوى الفهم -2 ✓

املستوى   هو القدرة على إدراك معىن املادة واسرتجاع املعلومات وفهم معناها ويتطلب هذا 
  ن صورة إىلم الرتمجةظهر السلوك عن طريق استيعاب املتعلم ملعىن ما حيفظه من معلومات وي

 معينة.  أخرى، أو تفسري املادة املتعلمة وشرحها أو القدرة على االستنتاج والتنبؤ أبشياء
 صيغ، يعطي.... اخل ييلي: يشرح، يفسر،  ومن األفعال اليت تعرب عن هذا املستوى ما

  ملتعلمعلى أن ا برهاانً   ونيكو وهذه األفعال ومثيالهتا تدل على سلوك ظاهر ميكن مالحظته 
 )يفهم(. 
 :أمثلة 

 أن يشرح معىن آية قرآنية. -
 حديث شريف. أن يفسر معنی  -
 أن يعطي أمثلة لعملية اجلمع والقسمة. -
 . أن يقارن )بتحديد أوجه الشبه واالختالف( -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : مستوي التطبيق -3 ✓
 ستخدام هو قدرة املتعلم على استخدام ما تعلمة يف مواقف جديدة، ويشمل ذلك ا

 القواعد، والقوانني، والطرق، والنظرايت. 
حقائق  ويتطلب هذا املستوى الفكري من الطالب، القدرة على استخدام ما عرفه وفهمه من

يكون   ومعلومات وقواعد وقوانني يف مواقف مل يسبق له مواجهتها. فالشرط يكون هنا أن
 املوقف جديدة ابلنسبة للطالب.

ل حيعلل، ي غة اهلدف يف هذا املستوى: يطبق، يستخدم،عند صياومن األفعال اليت تستخدم  
 . )مسألة، أو مشكلة(، حيسب، يوضح 

 :أمثلة 
 أن يستخدم العمليات احلسابية يف حياته اليومية.  -
 أن يطبق القواعد النحوية يف حديثه يف الفصل -
 أن يعد جداول ورسوم بيانية يف زمن حمدد.  -
 يف النص وية النحأن يصحح التعلم األخطاء  -
 : مستوى التحليل -4 ✓

يساعد   هذا املستوى إىل قدرة املتعلم على حتليل مادة التعلم إىل مكوانهتا اجلزئية مما ريش ي
األجزاء  على فهم تنظيمها الثاين ويشمل التعرف على األجزاء والعناصر حتليل العالقات بني

مكوانت   من التعرف علىيتمكن الطالب أو العناصر ويتطلب هذا املستوى اإلدراكي أن 
 . وأجزاء موقف معني

 يلي:  ومن األمثلة ألفعال تستخدم يف صياغة األهداف يف هذا املستوى ما
 حيلل، يتعرف على أوجه الشبه واالختالف، يصنف يف فئات، يوضح النقط الرئيسية( )

 :أمثلة 
 .أن يستطيع الطالب متييز احلقائق من الفروض -
 . ة مالعالقات املنطقية لفكر يستطيع الطالب متييز اأن  -
 .أن يقارن بني حالة املسلمني يف مكة قبل اهلجرة وبعدها -
 . أن حيلل مفهوم البيئة إىل العناصر الرئيسية اليت يتكون منها -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : مستوى الرتكيب  -5 ✓
اإلدراكي أن يؤلف  ويتطلب هذا املستوى  ويقصد به التأليف مثل إعداد موضوع أو مشروع

   .تعطى له  من عناصر أو من أجزاء اً جديد الطالب شيئاً 
الطالب   أي أن هذا املستوى يتطلب عملية عكس ما حيدث يف التحليل؛ ففي التحليل يقوم

املكوانت   بتحليل كل متكامل إىل مكوانته الرئيسية بينما يف عملية الرتكيب تتوفر للطالب
 ابلنسبة له. جزاء أو بعض منها لتكون كال جديدة  اجلزئية ويقوم بتجميع تلك األ

 يلي:   أمثلة األفعال تستخدم يف صياغة األهداف يف هذا املستوى ما
 يؤلف، يصمم، يبتكر، جيمع أفكار، يعيد صياغة( ، موضوعاً )يكون 
 :أمثلة 

 . أن يضع عناوين جديدة لنص من النصوص -
 . أن يصمم جتربة علمية  -
 مشكلة من املشكالت. أن يضع خطة تعاجل حل  -
 : ميمستوايت التقو  -6 ✓

 تعطى له:  هو احلكم الكمي والكيفي على موضوع يف ضوء معايري يضعها املتعلم أو
أحكام   ويعترب هذا املستوى أعلى مستوايت اجلانب املعريف حيث يتطلب القدرة على إصدار

 على األشياء أو املواقف.  
ل  مقدرة اتمة على حتلي حكمة البد أن يكون علىومن الطبيعي أنه لكي يصدر اإلنسان 

كاملة هبذه األجزاء    حيلل الوقف إىل مكوانته البد أن يكون على دراية  أجزاء الشيء، ولكي
ويتضح مما سبق أنه لكي يصل الفرد إىل أي مستوى البد له أوال من حتقيق  واملكوانت 

 أو املستوايت السابقة له.  املستوى
 : يت تستخدم يف صياغة هذا أهداف هذا املستوىومن أمثلة األفعال ال

 ، علل، يوازن، يعطي رأيه، يعطي تقدير.. اخل(. على )يفاضل، حيكم 
 أمثلة: 

 السليمة. على املبادئ العلمية  أن ينفذ األفكار اليت وردت يف النص استناداً  -
 أن يصدر املتعلم حكمة على حادثة أو موقف أو موضوع معني. -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 هامة: مالحظة 
الذي استخدم فيه هو   ن املعيار يف التدرجواضح من تصنيف بلوم وزمالئه اجملال املعريف أ 

من  اً يسري  اً إال قدر  درجة تعقيد العمليات العقلية، فاملستوايت الدنيا )التذكر( ال تتطلب
التقومي( تتطلب  -الرتكيب  -الفهم، أو املعاجلة الذهنية، بينما املستوايت العليا )التحليل 

 عليها. حتليلها، واحلكم أعلى درجات الفهم والقدرة على مناقشة األفكار و 
 :العاطفي( -اثنيا: تصنيف األهداف التعليمية يف اجملال الوجداين )االنفعايل  •

من مواقف   ابالجتاهات والقيم اليت يكوهنا املتعلم عن طريق ما يدرس له وما يتفاعل معهيهتم 
نسان.  إلا اجلوانب املهمة لدى  ىإحدوخربات تعليمية. وميثل اجلانب العاطفي أو الوجداين 

معرفية يف  وصحيح أن اجملال املعريف ضروري يف حياة الفرد، ألن اإلنسان حيتاج إىل خلفية
واالجتاهات اليت  أنه ال قيمة لتلك املعارف إذا مل ميتلك صاحبها جمموعة من القيمحياته إال 

 نطلق عليها )أخالقيات املهنة(. 
 : مستوايت األهداف التعليمية يف اجملال الوجداين

جماالت األهداف،  م تصنيفا لألهداف التعليمية يف اجملال الثاين من1961ول عام ثکرا  حر ط
  .الوجداين أو العاطفي أو االنفعايلوهو اجملال 

القلب من اجتاهات ومشاعر   املطلوب من املتعلم يف اجملال الوجداين أن يتعامل مع ما يف
 .وأحاسيس وقيم تؤثر يف مظاهر سلوكية متعددة

 مسة مستوايت كتنظيم هرمي وتتمثل هذه املستوايت اخلمس يف اآليت:خلاجملال  ولثکراقسم  

 
 

تكوين القيمة 
(تشكيل الذات)

التنظيم

التقييم

االستجابة

االستقبال
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : االستقبالمستوى  -1 ✓
موضوع معني  املطلوب من املتعلم يف هذا املستوى أن يبدي الرغبة يف االهتمام بقضية ما أو

 :أو مشكلة عامة، وتندرج نواتج التعلم يف هذا املستوى من
 ر. الوعي البسيط ابألمو  -
 االهتمام أو االنتباه ملا جيري. -
 الرغبة يف تقبل األشياء عن طريق حتمل ما جيري. -

 : ومن أمثلة األفعال السلوكية املستخدمة يف هذا املستوى
 . يتقبل، يهتم، يبدي اهتماما، يبدي الرغبة، يعي()

  األهداف تعليمية يف مستوى االستقبالعلى  مثال : 
o  :الرايضيات 
 علماء الرايضيات من معاانة ومتاعب يف سبيل هتماما مبا القاهأن يبدي الطالب ا -

 نظرايهتم ونشرها بني الناس. إذا ما وقع بني يديه أحد املراجع اخلاصة بذلك. اكتشاف
o  :الدراسات االجتماعية 
عرض   مت  إذا ما -أن يبدي الطالب اهتماما مبوضوع التفرقة العنصرية يف جنوب أفريقيا  -

 املوضوع عليه. 
 :مستوى االستجابة -2 ✓

 ألن ما قام به هو فقط سلبياً  االستقبال موقفاً إذا كان موقف املتعلم يف املستوى األول 
 االهتمام واإلصغاء، واالنتباه لقصة أو مسألة عاطفية معينة فإن مستوى االستجابة:  

.  ذلك إىل املشاركة يف موضوع تلك القضية واختاذ مواقف حياهلا بطريقة أو أبخرى ى يتعد
 واالهتمامات(.األجزاء العليا من هذا املستوى ما يسمى )ابمليول  وتشمل

 ومن أمثلة األفعال السلوكية اليت تستخدم يف هذا املستوى ما يلي: 
 يستجيب، يبادر، يتقبل، يطيع، يشارك، يناقش، يتحمل، أن يتطوع( )
 . كقراءة واجب ما  -
 . التطوع لقراءة متطلبات أخرى -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

  ات مثال يف الرايضي : 
علم  العرب واملسلمني يف سبيل تطورأن يستمع الطالب بقصص كفاح علماء الرايضيات 

 الرايضيات وتقدمه. 
   مثال يف االجتماعيات : 

 التلوث. أن يتحمل الطالب مسئولية احملافظة على البيئة احمللية اليت يعيش فيها من -
 :مستوى التقييم )إعطاء القيمة( -3 ✓

املستوى   ويتميز هذاء ما، أو سلوك حمدد اليت يعطيها املتعلم لشي يهتم هذا املستوى ابلقيمة 
االجتاهات  املطلوب منه يف الدرس، وفيه تتكون يتعدىبفعالية الطالب أو إجيابية يف إطار قد 

 .أو املعتقدات أو التقديرات 
 : ومن أمثلة األفعال السلوكية اليت تستخدم يف هذا املستوى ما يلي

 .للقيام بعمل ما( يدعم، يثمن، يتطوع   يقيم، يقدره جيادل،)
 :أمثلة 

واجلهد   أن يتطوع الطالب ابلقيام ببعض األعمال، ويبدي استعداده لبذل بعض الوقت -
 . سواء داخل املدرسة أو خارجها

 : مستوى التنظيم  -4 ✓
وتصرفاته عندما  ينعكس بوضوح يف سلوكه اً ذاتي اً يف هذا املستوى يقدر التعلم املوضوع تقدير 

ومستمرة ويطلق عليه  مواقف متكررة واثبتةيف موقف واحد بل يف ر هذا املوضوع ليس يثا
 . يول()تكوين امل

 ومن أمثلة األفعال السلوكية اليت تستخدم لصياغة أهداف هذا املستوى ما يلي:
 ميارس حبماس، يبذل جمهود، يدافع عن، ينظم، خيطط، يعدل، يلتزم، يضع خطة()
  املختلفةاد ملستوى التنظيم يف املو أمثلة األهداف تعليمية : 

لتقدم هذا  أن يلزم الطالب ابلدفاع عن الدور الذي قام به علماء الرايضيات من املسلمني -
 امليدان. 

 ابستخدام أن خيطط الطالب حلل املشكالت العديدة للفقراء واحملتاجني يف بيئته احمللية  -
 . أموال الزكاة
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أطلع على  اجملاورة من التلوث إذا مااحملافظة على البيئة أن ينظم الطالب ندوة تدور حول  -
 . بعض جوانب التلوث فيها

 : مستوى تكوين القمة )تشكيل الذات( -5 ✓
يتصف   سلوك املتعلم يف هذا املستوى ،يعترب هذا املستوى أعلى مستوايت اجملال الوجداين

 كوحدةشخص  بصفات خاصة ابلفرد، ويتم االهتمام هنا بتشکيل صفات الذات عند ال
  متميزة عن غريه من األفراد، ويتكون عند الفرد نظام قيمي بضبط سلوكه ويوجهه لفرتات 

 طويلة. 
الفرد أو  هنا تندمج املعتقدات، واألفكار وامليول واالجتاهات معا لتشكيل أسلوب حياة هلذا

 ثل:األنشطة م تشكل فلسفة يف احلياة. وتشمل نواتج التعلم يف هذا املستوى جمموعة من
 نة على الثقة ابلنفس يف العمل الفردي.الربه  -
 . التعاون يف العمل اجلماعي -
 استخدام األسلوب املوضوعي يف حل املشكالت االجتماعية  -

الزمن   حيتاج الفرد يف بلوغه إىل تفاعل  طويالً  إن بلوغ هذا اهلدف أو املستوى يستغرق وقتاً 
 ابلتكييف الشخصي )ما يسمى على دف واخلربة والتعلم الفكري واالتصايل، ويشمل هذا اهل

 .(واالجتماعي، والعاطفي، واكتساب العادات السلوكية
 ما يلي: ومن أمثلة األفعال السلوكية اليت تستخدم لصياغة األهداف يف هذا املستوى

 . يؤمن(سلك، يتصرف، يواظب، حيافظ على، حيرتم، )ي
 أمثلة أهداف تعليمية يف هذا املستوى : 

املوضوعات  كته وكتبه ورسله واليوم اآلخر يف ضوء دراستهب ابهلل ومالئأن يؤمن الطال -
 الرتبية اإلسالمية العديدة. 

وممتلكاهتم   أن يشكل الطالب له فلسفة يف احلياة تقوم على احرتام آراء اآلخرين وحرايهتم -
 القوانني واألنظمة املوجودة. يف ضوء 
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 : ال احلريب )املهاري(اثلثا: مستوايت األهداف التعليمية يف اجمل •
ما يتصل  ويهتم ابملهارات اليدوية اليت يكوهنا الفرد نتيجة ملا مير به من خربات تعليمية أو كل

 الصعوبة ابملهارات اجلسدية والعضلية. وتتدرج أهداف اجلانب املهاري احلركي من حيث
 والسهولة على النحو التايل:

 
 ايت متتابعة يرتتب كل مستوى منها على تتدرج مستوايت األهداف احلركية إىل مستو 

 املستوى السابق له وعلى درجة إتقانه. 
 :مستوى املالحظة -1 ✓

واعية ملا   وهو أول مستوى تكوين املهارات ويتطلب من املتعلم أن يكون لديه قدرة ومالحظة
  شيء ما(  يدور حوله. فإذا مل يالحظ الفرد بدقة تفاصيل ودقائق ما يدور أمامه )أثناء عمل

 هذا العمل له وإغفاله هلذه التفاصيل يؤثر ابلطبع على قدرته بتكوين مهارة يف أداءفإن جه
 . اخل( ..يراقب، يالحظ، يشاهد، يتابع، يتبني)  أمثلة األفعال تستخدم هلذا املستوى

 :أمثلة 
 احلاسب اآليل  عن مراحل تعلم مهارة استخدام لوحة مفاتيح  ياً تعليم أن يتابع الطالب فلماً  -
 أن تالحظ الطالبة معلمتها وهي حتضري املكوانت لعمل الكيكة االسفنجية -
 عن تشريح الضفدعة. اً تعليمي اً أن يشاهد الطالب فيلم -
 النسخأن يشاهد الطالب املعلم وهو يكتب مجلة خبط  -

االتقان

الممارسة

التجريب

التقليد

المالحظة
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 : مستوى التقليد -2 ✓
معرفة الطريقة  وبدون متاماً  يف هذا املستوى يقوم املتعلم أبداء عمل ما أو جزء معني منه متبعاً 

 املستوى:   اليت تستخدم هلذا األفعالاليت شاهدها واليت أعدت أمامه. ومن أمثلة 
 . د(ي، يقلد، يعيكرر)
 :امثلة 

 مكتوبة خبط النسخ مخس مرات. ةأن يكرر الطالب كتابه مجل  -
 .ارشاملف أن تقلد الطالبة معلمتها يف كيفية اإلمساك ابإلبرة العمل بعض الرسومات على -
 بذلك. أن يعيد الطالب تركيب أجزاء امليكروسكوب بعد مالحظته للمعلم وهو يقوم -
وهو جيلس  بعد مشاهدته معلمه اآليلأن جيلس الطالب اجللسة الصحيحة أمام احلاسب  -

 اجللسة الصحيحة.
 : مستوى التجريب -3 ✓

عمل أشياء   أنه جيرب هنا يبدأ املتعلم يف تنفيذ بعض األعمال بشيء من احلرية والتعرف، أي 
عملية   ب أثناءمل يراها منفذة أمامه ابلضبط، وكذلك يقل تدخل املدرس يف عمل الطال

 اإلشراف عليه.
 : ومن األفعال اليت تستخدم يف هذا املستوى ما يلي

 جيرب، )يؤدي، يعمل، جيرب، ينفذ، حياول، حيدد، يتبع تعليمات نظرية يف عمل شيء، 
 يعمل، يؤدي( 

 :أمثلة 
 .الطالب آداب االستماع إىل القرآن الكرمي يطبق أن  -
 .الشمس واحملاليل احلمضية والقلويةأن ينفذ الطالب جتربة ورق عباد  -
 :مستوى املمارسة -4 ✓

 تكرار من هنا يبدأ تكوين املهارة، فال ميكن أن تتكرر مهارة ما إال ابملمارسة، واملمارسة تعين
هداف ا ات، ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغةتنفيذ العمل بدون تغريات جذرية عدة مر 

 :هذا املستوى
 بكفاءة نسبية(.  )يعمل بدون إشراف، يكرر عمل، ينتج كميات، يعمل بثقة، يعمل 
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 :أمثلة 
 أن يتدرب الطالب على نطق كلمات الدرس  -
 .اإلدارة على احلاسب اآليلحماضر الجتماع جملس  3أن يکتب الطالب  -
 : مستوايت اإلتقان -5 ✓
 :صف عمل وأداء املتعلم بثالث مواصفات هييت هنا

 .السهولة يف األداء -ج اإلتقان يف العمل. - ب  السرعة يف العمل. -أ
 ومن األفعال اليت تستخدم يف هذا املستوى صياغة األهداف املهارية: 

 ..اخل .أن يعمل بثقة، يعمل بثقة، يتحكم يف، حيسن عملجييد، يتقن، ينتج بسرعة أو كثرة،  )
 أمثلة: 
 . كلمة يف الدقيقة على احلاسب بدون أخطاء  40أن يكتب الطالب  -
 .أن يصمم الطالب أشكاال مبتكره من خالل استخدام احلاسب اآليل -

 وكل مستوى من املستوايت هذه، يعتمد على إتقان املستوايت السابقة له. 
 صياغة األهداف يف جوانب أهداف اجملال احلركي )املهاري(: أمثلة توضح 

 ءة سورة الفاحتة )أداء صويت(. تقن قراأن ي -1
 أن جييد املتعلم رسم خريطة توضح حدود اجلمهورية اليمنية.  -2
 .أن يقوم املتعلم إبجراء جتربة توضح أمهية األوكسجني لالشتعال -3
 دقائق 10( كلمة يف 40الكاتبة )أن يكتب الطالب على اآللة  -4
 دقائق. 10مرتا يف  50أن يستطيع السباحة املسافة  -5
 أن يستطيع الفرد قيادة السيارة بكفاءة دون أخطاء. -6

مالحظة  ويف هذا املثال األخري تتمثل مستوايت األهداف احلركية )املهارية( حيث يبدأ الفرد
السيارة   معرف، مث التجريب ابلقيام مبحاولة قيادة من يقود السيارة، مث التقليد دون أي 

اليت تصل إىل   كون املهارةوهي قيادة السيارة مع التكرار وهنا تت ابحملاولة واخلطأ، مث املمارسة 
على اآللة  درجة اإلتقان وهي قيادة السيارة بكل كفاءة ودون أي أخطاء وهكذا يف التعلم

 . الكاتبة
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 : مهمهمفاهيم 

 االختبار:  ▪
جابة هلا حتريراي أو شفهيا او عبـارة عن جمموعة أو سلسلة من األسئلة أو املهام يطلب من املتعلم اإل 

واملهام أن يشمل االختبار عينة ممثلة لكل االسئلة املمكنة  بوسائل أخرى كالتمثيل واأللعاب ويفرتض 
 اليت هلا عالقة ابملعارف واملهارات اليت يقيسها االختبار وحتصل على قياس أو قيمة رقمية ألداء املتعلم هلا 

 القياس: ▪
رف واملهارات والسمات املختلفة ابستخدام أداة مالئمة اء املتعلم ابلنسبة للمعاالعملية اليت يقدر هبا أد

رقمية، إن القياس أوسع من االختبار فقد يتم القياس ابستخدام أو مقياس مناسب ويعرب عنها بقيمة  
 أدوات غري االختبارات كاملالحظة أو قوائم التقدير أو أبي وسيلة تسمح ابحلصول على معلومات بصورة

 كمية والقياس يشري لتقدير الكمي أو الدرجة وال يتضمن حكما قيمياً على النتيجة. 

 التقييم:  ▪
قيمة ومعرفة نواحي القوة والضعف ملستوى املتعلم أو طرق التدريس وإصدار عملية يتم فيها تقدير  

 أحكاما عليها ابستخدام طرق وأدوات متنوعة. 

 التقومي: ▪
بوسائل أخرى مناسبة، يف لقياس أو أي معلومات حيصل عليها  عملية منظمة تستخدم فيها نتائج ا

السلوك ملعرفة وحتديد مدى االنسجام  إصدار أحكام على أداء املتعلم يف جوانب املنهج أو جوانب
والتوافق بني األداء واألهداف أو بني النواتج الواقعية للتعلم والنواتج اليت كانت متوقعة ومعرفة نقاط القوة 

 املتعلم.   والضعف لدى

 التقدير: ▪
 ا الفرد. هو جيمع بني القياس والتقييم ويعتمد على اخلربة واملعرفة يف قياس الصفة أو السمة اليت يصدره

 التشخيص:  ▪
 (هو وصف أو حتديد خمتصر للحالة اليت يعاين منها الفرد ويشمل )القياس، والتقدير، والتقييم
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 الفرق بني القياس والتقومي:

 التقومي  القياس 
 يتناول الكل يقيس اجلزء

 يعين بنتائج التحصيل •
القياس وحده ال يكفي للتقومي ألنه ركن من  •

  أركانه فإذا قلنا أن وزن ما أربعون كيلو جراماً 
مثال فإن هذا التقدير الكمي ال ميدان أبية  

فكرة عما إذا كان هذا الشخص يتمتع  
بصحة جيدة أو يعاين ضعفاً ما يف صحته  

ذا الوزن مناسبا لذلك  أو عما إذا كان ه
 الشخص أم ال 

وك واملهارات والقدرات واالستعدادات وكل يتناول السل  •
ما يتعلق ابلعملية الرتبوية مروراً ابملنهج واملعلم والتوجيه  

 الفين واملبين املدرسي واملكتبة . . . إىل اخل 

القياس فهو جزئي يقتصر على  عملية حمددة •
اس  شيء واحد فقط أو نقطة واحدة كقي

 التحصيل واألطوال واألوزان.

شاملة فتقومي املتعلم ميتد إىل مجيع جوانب التقومي عملية  •
منوه )قياس ذكاء وحتصيل وتعرف على عاداته واجتاهاته 
العقلية والنفسية واالجتماعية( ومجع معلومات كمية أو 
وصفية هلا عالقة بتقدمه أو أتخره سواء كان ذلك عن 

ة أو املقابلة الشخصية أو  طريق القياس أو املالحظ
 طريقة من الطرق  االستفتاءات أو أبية

تقومي املنهج ميتد إىل الربامج واملقررات وطرق التدريس   •
 والوسائل واألنشطة وعمل املعلم والكتاب املدرسي

 التقومي أعم من القياس وأوسع منه معىن.  •
يكتفى إبعطاء معلومات حمددة عن الشيء  •

 أو املوضوع املراد 
التحسن ىل التشخيص والعالج ويساعد على ف إيهد •

 والتطور
يرتكز القـياس على جمموعة من األدوات أو  •

 الوسائط يشرتط فيها الدقة املتناهية 
يرتكز التقومي على جمموعة من األسس مثل الشمول   •

 واالستمرارية والتنوع والتكامل . . . إخل 
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 خصائص ومسات التقومي اجليد:
(1

( التناسق مع 
األهد

اف
مي مع مفهوم املنهج وفلسفته وأهدافه، فإذا كان من الضروري أن تسري عملية التقو  

املنهج يهدف إىل مساعدة املتعلم يف كل جانب من جوانب النمو، وإذا كان 
يهدف إىل تدريب املتعلم على التفكري وحل املشكالت وجب أن يتجه إىل قياس 

 هذه النواحي.

(2
( الشمول 

 
 

 . نقومهملوضوع الذي  شامال الشخص أو اأن يكون التقومي   •
 جيب أن يشمل التقومي إعداده وتدريبه ومادته العلمية وطريقة تدريسه •

 وعالقته ابإلدارة املدرسني وابملتعلمني وأبولياء أمورهم. 
 أن التقومي ينصب على مجيع اجلوانب يف أي جمال يتناوله.    •

(3
( االستمرارية 

بدايته إىل هنايته فيبدأ  جنب مع التعليم من  ينبغي أن يسري التقومي جنباً إىل  • 
إىل مجيع أوجه   منذ حتديد األهداف ووضع اخلطط ويستمر مع التنفيذ ممتداً 

النشاط املختلفة يف املدرسة وإىل أعمال املدرسني، حـىت ميكن حتديد نواحي 
الضعف ونواحي القوة يف اجلوائب املراد تقوميها وابلتايل يكون هناك متسع 

 نواحي الضعف والتغلب على الصعوابت. وقت للعمل على تاليف  من ال

(4
( التكامل 

إن الوسائل املختلفة واملتنوعة لتقومي تعمل لغرض واحد فإن التكامل فيما  • 
  .بينهما يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن املوضوع أو الفرد املراد

لنهاية صورة عندما حيدث تكامل وتنسيق بني وسائل التقومي فإهنا تعطينا يف ا •
 مدى منو املتعلم من مجيع النواحي.  واضحة عن

(5
( التعاون 

 
 

 . جيب اال ينفرد ابلتقومي شخص واحد  •
تقومي املتعلم جيب أن يشرتك فيه املتعلم واملدرس واآلابء من أفراد اجملتمع  •

 احمليط ابملدرسة. 
لمني أن يشرتك فيه املتعلمني واملع أما عن تقومي الكتاب فمن الضروري أيضاً  •

 اء األمور ورجال الرتبية وعلم النفس. واملوجهني وأولي

(6
( أن يبىن التقومي على 

أساس علمي 
جيب أن تكون األدوات اليت تستخدم يف التقومي صادقة واثبتة وموضوعية  • 

قدر اإلمكان، ألن الغرض منها هو إعطاء بياانت دقيقة ومعلومات صادقة 
 . و تقوميهعن احلالة أو املوضوع املراد قياسه أ

تكون متنوعة وهذا يستلزم أكرب عدد ممكن من الوسائل مثل االختبارات أن   •
 واملقاالت االجتماعية ودراسة احلاالت . . . إخل 
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يطلب استخدام كافة االختبارات التحريرية    عند استخدام االختبارات مـثالً  •
  .والشفوية واملوضوعية والقدرات 

ا يف أوقات خمتلفة ويف تطلب القيام هب ابلنسبة الستخدام طريقة املالحظة ي •
جماالت خمتلفة وبعدة أفراد حىت نكون على ثقة من املعلومات اليت نصل 

 إليها. 

(7
( أن يكون 

التقومي 
اقتصاداي 

 

أن يكون اقتصادايً يف الوقت واجلهد والتكاليف، فمن الواجب أال يكون  •
امليزانية  ئاً على  هناك مغاالة ابإلنفاق على عملية التقومي حىت ال تكون عب

 املخصصة للتعليم.

(8
( أن تكون أدواته 

صاحلة
 

 أن التقومي الصحيح يتوقف على صالح أدوات التقومي •
أن تقيس ما يقصد منها مبعىن أال تقيس القدرة على احلفظ إذا وضعناها  •

 لتقيس قدرة املتعلم على حل املشكالت مثالً. 
وتفسريها النواحي  أن تقـيس كل انحية على حدى حىت يسهل تشخيص   •

 بعد ذلك وأن تغطي كل ما يراد قياسه.
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 : الفرق بني التقومي الرتبوي والتقومي التعليمي

 التقومي التعليمي  التقومي الرتبوي 
 . جزء من التقومي الرتبوي أعم وأمشل.

 منظمة خاصة تتناول عملية التدريس فقط.  واسع وعام يتناول املنظمة التعليمية ككل.
 أهداف التقومي: تتمثل أهداف التقومي الرتبوي فيما يلي: 

حتديد مستوى أداء الطالب يف جمال املعلومات واملهارات والسلوكيات املستهدفة يف  -1 
 املواد الدراسية خالل العام الدراسي أو يف هناية اخلطة التعليمية الفردية. 

 . ددة حملالتعرف على مدى تقدم الطالب حنو حتقيق األهداف ا -2

التأكد من مستوى استقرار أداء الطالب ومستوى تقدمه من خالل املتابعة والتقومي   -3
 املستمرين.

تطوير برانمج الطالب وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة له بناء على املعلومات اليت يتم  -4
 مجعها أثناء عملية التقومي أبنواعه.

 وظائف التقومي وأدوره: 

 . معرفة جوانب اخلطأ والضعف يف تعلمه وأسبابه  لىيساعد املتعلم ع -1

 يساعد املتعلم على الرضا وحتقيق اإلشباع عندما يؤدي عمله بنجاح.  -2

 يساعد املعلم على احلكم على مدى كفاية ومناسبة طريقته يف التدريس.  -3

 والتجديد.يساعد التقومي على إصدار األحكام والقرارات اليت تتخذ للتطوير  -4
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 التقومي: اع أنو 

 التقومي متهيدي(. ) أوال: التقومي املبدئي: 

 يتم قبل البدء يف تطبيق املنهج، حىت تتوفر صورة كاملة عن الوضع الكائن قبل التطبيق 

 إن التقومي املبدئي يوفر معلومات هامة عن هذا املستوى ويساعد التقومي املبدئي يف: 

 أو الربانمج. لتعامل مع املنهج نقطة البداية يف احتديد وضع املتعلم من حيث  -
معرفة األوضاع اليت سيتم فيها تطبيق املنهج من حيث اإلمكاانت املادية واملعلمني  -

 واملتعلمني وذلك لبدء املنهج أو الربانمج. 

 تقومي يالزم عملية التعلم.  ""التقومي التطوري  اثنيا: التقومي البنائي أو التكويين:

معلومات تساعد يف مراجعة  طبيق املنهج، بغرض احلصول علىجيرى يف فرتات خمتلفة أثناء ت
 . ومعرفة مدى اتقان عمل تعليمي معني بغرض اصالح أوجه القصور والضعف فيه   العمل

لبحوث، املناقشة الصفية، املشروعات، مالحظة األداء، ملف اعمال الطالب، ا من ادواته:
 قصرية، حصص التقوية.    األسئلة الشفهية، األنشطة الالصفية، االختبارات ال

 :لتشخيصياثلثا: التقومي ا 

يهتم مبعرفة الطالب الذين يعانون من صعوابت دراسية معينة وهو مرتبط ارتبط وثيق ابلتقومي  
 االختبارات التشخيصية. ومن ادواته:البنائي من انحية وابلتقومي اخلتامي من انحية أخرى 

 : تاميرابعا: التقومي اخل

. أي أنه يزودان حبكم  لتقدير أثره بعد أن أكتمل تطبيقه نهج أو الربانمجوجيرى يف ختام امل
 هنائي على النتاج املكتمل. 

 تقومي املنهج  - .  تقومي املدرس -.  تقومي الطالب :جماالت التقومي
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 أساليب التقومي: 

 ( التقومي الذايت )الفردي(: 1)

إليه الرتبية احلديثة يف كل مراحل ويقصد به تقومي املعلم لنفسه أو املتعلم لنفسه، وتدعو  
 وله ميزات:التعليم 

تشتق فكرته من القيم الدميقراطية اليت تقضى أبن يتحمل املتعلمني مسئولية العمل حنو   -
 أهداف يفهموهنا ويعتربوهنا جديرة ابهتمامهم. 

 ئه ونقاط ضعفه وهذا يؤدي بدوره إىل تعديل يف سلوكه وإىلوسيلة الكتشاف الفرد ألخطا -
 . سريه يف االجتاه الصحيح

جيعل الفرد أكثر تساحماً حنو أخطاء اآلخرين ألنه خبربته قد أدرك أن لكل فرد أخطاءه   -
 .ءئ وليس من احلكمة استخدام هذه األخطاء للتشهري أو التأنيب أو التهكم

يعود الفرد على تفهم دوافع سلوكه ويساعده على حتسنب جوانب ضعفه مما يولد الشعور  -
 لطمأنينة والثقة ابلنفس. اب

 وسائل التقومي الذايت اليت تساعد على تقومي الفرد: 

 احتفاظه بعينات من عمله أو بسجل يسجل فيه أوجه النشاط الذي قام به.  -

 مقارنة جمهوده احلايل مبجهوده السابق.  -

 تسجيل النتائج اليت أمكنه الوصول إليها، والضعف الذي أمكنه التغلب عليه.  -
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 أنواع التقومي الذايت:   نم ❖
 -أ

 
تقومي املتعلم 

لنفسه 
  

نستطيع أن نعود املتعلم على ذلك بكتابة تقريرات عن نفسه وعن الغرض من نشاطه  •
 واخلطة اليت يسري عليها يف دراسته ويف حياته اخلاصة،...اخل 

مي ميكن أن يوجه املتعلم إىل نفسه األسئلة املناسبة ويستعني ابإلجابة عنها على تقو  •
 نفسه.

 -ب
 

تقومي املعلم 
لنفسه 

املعلم عادًة منهجاً دراسياً لتدريسه لتالميذه، وهو حباجة إىل أن يكون قادراً يتلقى   • 
 .على تقييم إمكانياته

للمعلمني نقاط قوهتم وضعفهم فيجب أن يقوم كل منهم كل منهم بتقومي ذاته يف  •
 مجيع جمالت عمله ليعمل على حتسني أدائه.

 -ج
 

تقومي امل
علم للمتعل 

مني 
 

 مجيع املصادر اليت متده ابألدلة واحلقائق والشواهد على منو ينبغي أن يلجأ املعلم إىل  •
املتعلم حنو األهداف املنشودة سواء كانت هذه األدلة كمية أو فرعية أو وصفية أو 

  .موضوعية أو ذاتية
 .من اآلابء ميكن للمدرس معرفة الظروف املنزلية اليت تؤثر يف املتعلم •
ميكن مجع معلومات وبياانت هامة عن ميوله من مالحظة سلوكه يف املواقف املختلفة   •

واجتاهاته وانطوائه أو انبساطه، وعن مدى ثقته بنفسه وكيفية متضيت وقت فراغه . . 
 . إخل 

ميكن قياس جوانب شخصية املتعلم من ميول   املختلفة،من االختبارات واملقاييس   •
 .ات وقدرات وقيم وعاداتومهارات ومعلومات واجتاه 

سجل مثل هذه املالحظات والبياانت اجملموعة عن املتعلم أوالً أبول من الضروري أن ت •
 يف سجالت أو بطاقات تعطى صورة عن املتعلم يف شىت النواحي.
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 يشتمل على ثالثة أنواع يتمم بعضها بعضاً   ( التقومي اجلماعي: 2) ❖
 -أ

 
تقومي اجلماعة لنفسها

 
 

األهداف املوضوعة مثل تقدم املتعلمني ا وصلت إليه من تقدم حنو  مدى م   ملعرفة •
ألنفسهم أثناء القيام ابلوحدات أو املشروعات أو ابألنشطة كالرحالت أو 

 الزايرات أو بعد االنتهاء منها. 
عادة يتم التقومي اجلماعي ألعمال اجلماعة نفسها بتوجيه من املدرس وحتت  •

حققوه وما مل حيققوه وا به من دراسة ونشاط، وما  إشرافه فيناقشهم فيما قام
والصعوابت ومداها وكيف تغلبوا عليها ومدى إتقاهنم للعمل ووسائل 

 إخل. ....حتسينه

 -ب
 

تقومي اجلماعة ألفرادها
 

 . يتصل ابلنوع السابق •
ينحصر يف تقومي عمل كل فرد ومدى مسامهته يف النشاط الذي تقوم به  •

  .اجلماعة
ليتقبل املتعلم النقد البناء الذي يساعد جيع ابلتوجيه والتش  يقوم املدرس فيه •

على التحسني، وليشعر املتعلم ابلثقة يف نفسه وتقدير اجلماعة جلهده مهما 
 بدأ هذا اجلهد صغرياً.

من خالل هذا النوع من التقومي يتعلم املتعلمني آداب احلوار وااللتزام ابلنظام  •
لك، كما يتعلم أن عملية ذ إال إذا مسح له بذ أثناء املناقشة فال يتكلم أي تلمي

وإن االختالف يف   ، معاً النقد تتطلب إبراز النقاط اإلجيابية والنقاط السلبية  
وعلى كل تلميذ أن يثبت صحة رأيه بطريقة مقلعة  صحية،الرأي يعترب ظاهرة  

 لآلخرين. 
تقومي اجلماعة    -ج

 جلماعة أخرى 
 عن نفسها إال مبقارنتها جبماعة أخرى ال ميكن للجماعة أن تكون فكرة اتمة  •

 تقوم بنفس العمل أو أبعمال مشاهبة. 

وهذا النوع من التقومي يؤدي إىل تعاون تالميذ اجملموعة الواحدة ونشر روح احلب واإلخاء  
 . م مجيعاً والصداقة بينهم ألهنم مجيعاً يعملون من أجل هدف وأحد تنعكس نتائجه عليه

 يف مدارسنا.   يب التقومي قليل االنتشاركما أن هذا النوع من أسال 
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 :الطلبةأساليب تقومي  

ابلواجبات أو    املالحظة: وتتطلب من املدرس االستمرار يف مالحظة طالبه عند قيامهم -1
 .النشاطات الصفية

 الطالب  جانبقوائم التدقيق أو املراجعة: وهي تستخدم من جانب املدرس أو من  -2
 .املعرفة وتقومي مدى تقدمه

  أو املناقشة اجلماعية: وهي تدار بواسطة املدرس أو الطالب يف بداية اليوم الدراسي -3
 .اجلماعي آخره وهدفها هو املسامهة يف احلصول على املعلومات وهتيئة الفرص التقومي 

 عمل ما لطالب يف أداءالتقدير: وهي مقاييس حتديد املستوى الذي وصل إليه ا مقاييس -4
التحدث   ييم التعلم حيث تساعد املقابالت غري الرمسية يفي تساعد يف تقاملقابالت: وه -5

 موعة منجم عن املشكالت الراهنة وحتديد الصعوابت واملقابالت الرمسية تتطلب استخدام
 . ةاملقابل  األسئلة وقوائم التقدير وقوائم التدقيق املعدة من قبل مث كتابة أسئلة

ابالنتهاء    فيدبكتابة مالحظات أو وضع إشارات ت  السجالت واملذكرات اليومية: وتتم -6
 .من واجب أو عمل ما

لتوضيح   املؤمترات الفردية واجلماعية: وتتم ابجللوس مع الطلبة ملناقشة االختبارات وذلك  -7
  اليت ينبغي جوانب القوة والضعف عند الطالب والتعرف على النشاطات املفيدة واملهمة

 .طرحها
وأوراق  يق دراسة ما كتبه أو عمله الطلبة من تقارير وقصصعن طر وتتم  :عينات العمل -8

 التقدم الذي االختبارات واألحباث والنماذج واخلرائط حىت يصبح أساسا للحكم على مدى
 .أحرزه الطالب

 وهواايهتم ةاالستبياانت أو االستفتاءات: وهي حماولة للكشف عن اهتمامات الطلب -9
املشاعر واالجتاهات   عية وتقييمملدرسة وعلى خلفيتهم االجتماوالتعرف على نشاطاهتم خارج ا

 .والقيم
  يستطيع املعلم تقومي أمناط التفكري اليت يستخدمها الطالب يف حل: لعب الدور -10
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 .املشكالت اليت يعيشوهنا وقدرهتم على وضع أنفسهم يف مواقف اآلخرين
كبرية    شيوعا يف املدارس وهلا أمهيةأبنواعها، وهي من أكثر وسائل التقومي  ات االختبار  -11

 .وهي متعددة يف أنواعها وختتلف يف خصائصها ومزااي استخدامها
 .متلبسا وجتدر االشارة هنا إىل أن فلسفة املراقبة يف االمتحان منع الغش وليس مسك الطالب

  وتقومي ما  قومي املنهج املدرسي بصفة عامةوسائل تقومي أخرى: وميكن استخدامها لت -12
واستخدام أجهزة   طالب بصفة خاصة، ومنها دراسات احلالة واستخدام امللخصات تعلمه ال

 .واملشروعات اجلماعية التسجيل والعقود واستخدام الصور والرسوم واملشروعات الفردية
 :أساليب تقومي اجملال املهاري

 : اختبارات التعرف -1
اليت  ى ذكر أمساء بعض األشياءويتميز هذا النوع ابلبساطة، وال يتطلب من التلميذ سو 

 .يتعرف عليها
 : اختبارات األداء -2

التالميذ   هي تلك االختبارات اليت يطلب فيها من التلميذ أداء عمل معني وعادة ما يعطي
 .جمموعة من األجهزة أو األدوات الستخدامها هلذا الغرض

 :اإلبداع اختبارات  -3
  أجهزة ات واألجهزة املطلوبة بل يطلب منهم عمليف هذه االختبارات ال حيدد للتالميذ األدو 

 .معينة أو القيام بتجارب ابالستعانة مبا يرونه مناسبا لإلمكاانت املتاحة
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 :أساليب تقومي اجملال الوجداين

 :املالحظة - أوالا  ✓
  تقومي املالحظة هي املشاهدة العيانية لألداء أو للسلوك أو للظاهرة، وهي من أهم أدوات 

املواقف الطبيعية،   ريق أسلوب املالحظة يتم وصف ما يقوم به املتعلم فعال يف، فعن طاملتعلم
 .والتعرف على ما يتوافر لديه من نواتج تعلم

 .ة )النفس حركية( والوجدانية ويستخدم أسلوب املالحظة يف قياس اجلوانب املهاري 
 :وعنينتنقسم املالحظة إىل  ▪
عناية  ب طط هلافضل أساليب املالحظة فهي طريقة خياملالحظة املنظمة: وهي تعترب من أ -أ

ومضبوطة   حبيث حيدد املالحظ مسبقا ما يريد تسجيله، وتستخدم فيها أدوات معدة مسبقة 
 . وهي تعترب أكثر موضوعية

مفاجئة مل   العشوائية: وهي مالحظة بدون ختطيط مسبق هلا حيث تتم بطريقةاملالحظة  -ب 
وتكون نتائجها   ددةال يتم فيها االلتزام خبطوات، أو أدوات حميعد هلا مسبقا، ومل خيطط هلا و 

 .غري حمددة ألهنا ال تستند إىل معايري اثبتة وفق أدوات مالحظة منضبطة

 :مميزات استخدام أسلوب املالحظة ▪
 . نواتج التعلم املتمثلة يف خمتلف معايري جودة واعتماد أداء املتعلم وميتق -
 .تدوين السلوك كما حيدث فعالً  -
 . التأكد من صحة ما يقرره الفرد أنه يقوم بعمله -

 :عيوب استخدام أسلوب املالحظة ▪
 .ضبط الوقت الالزم للمالحظة صعوبة -
 . الحظةيصعب إخضاع ما يفعله الطالب خارج املدرسة للم  -
 صعوبة استخدامها مع األعداد الكبرية من الطالب، حيث يتطلب مالحظة أداء كل -

 صة متعلم على حدة خا
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 :أسلوب اإلسقاط  - اا اثني ✓
واإلرشاد والعالج  هو أسلوب من أساليب التقومي الرتبوي شائع جدا يف جمال القياس النفسي

جوانب شخصية  بقياس أمهيته عندما يتعلق األمرالنفسي للتالميذ وغريهم من األفراد، وتربز 
 .املتعلم
 : قوائم التدقيق أو املراجعة  -اثلثا  ✓

الثالثة األوىل على علم   يكون معلم الصفوف االبتدائيةهلامة اليت جيب أن تعترب من الوسائل ا
ة لكل وجيري ختصيص الطاق هبا، ويف هذا اجملال يتم حتديد املهارات واملعارف يف مقابل املهارة 

 .طفل من هذه القائمة وتوضع إشارة لليت أتقنها التلميذ
 :االجتاهات مقاييس - رابعاا  ✓

الشخصية،  ر حول جانب معني من جوانبمن العبارات اليت تدو هي مقاييس تضم قائمة 
 ويستجيب التلميذ بوضع عالمة تعرب عن قبول أو رفضه هلذا اجلانب 

  دراسة احلالة: - خامساا  ✓
  كافة  وهي أحد األساليب اهلامة يف التقومي يقوم على دراسة حالة التالميذ الذين تدل

عن هذه  ئهم حيث جيري مجع البياانت الالزمةأساليب التقومي األخرى على ختلفهم عن زمال
و  صص النشاط أح احلاالت ويلزم يف هذه احلالة صرف املزيد من الوقت مع هذا التلميذ من

 .بعد الدوام ابالتفاق مع الوالدين أو غري ذلك من األساليب
 :املقابلة - اا سادس ✓

 .معينة منه معلومات  حمادثة تفاعلية بني القائم ابملقابلة ومستجيب بغرض احلصول على
 :أنواع املقابالت  ▪
يتخري   املقابلة املقيدة: تتضمن أسئلة لكل منها إجاابت حمددة، وعلى املستجيب أن -1

 . منها أقرب ما تعرب عن رأيه أو سلوكه، ويتميز هذا النوع من املقابلة بسهولة
 . تصنيف البياانت، وحتليلها

 وعلى ةملقابلة أسئلة مفتوحة غري حمددة اإلجاب املقابلة املفتوحة: ويطرح فيها القائم اب  -2
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ابحلصول  ملقابلةويتميز هذا النوع من ا املستجيب أن خيربه مبا يراه مناسب من إجاابت، وآراء 
تصنيف إجاابت   أو القائم ابملقابلة صعوبة على كم كبري من البياانت، ولكن يقابل املعلم

 .التالميذ وحتليلها

 :االستبيان - سابعاا  ✓
التعلم، وذلك  الستبيان أبنه أداة لتجميع البياانت ذات الصلة جبوانب معينة يف نواتج ف ايعر 

وخيتلف ، االستبيان لفظيا يف إجابته عن األسئلة اليت يتضمنها عن طريق ما يقرره املتعلم 
املالحظة األداء   االستبيان عن املالحظة يف أن االستبيان يقيس ما يقرره الفرد، يف حني تقيس

االستبانة فتكون يف   أما املالحظة يف يد املدرس وهو يالحظ املتعلمعلي له فتكون بطاقة الف
 .يد املتعلم نفسه

تستهدف   واع األسئلة اليت يتضمنها االستبيان على اهلدف من استخدامه، فقدوتتوقف أن
على   األسئلة استدعاء معلومات سابقة أو حالية أو مستقبلية، وقد تستهدف التعرف

يتضمن   وقد يتضمن االستبيان أسئلة مقيدة يستجيب عنها الطالب، وقد ات الفرد.اجتاه
 .أسئلة مفتوحة

 :التقدير اثمناا: مقاييس
  مهارة معينة  ويستخدم هذا األسلوب عندما يرى املعلم إعطاء التلميذ درجة على إتقانه ألدائه 

 . نه اعتماد أرقام لتدل على درجة إتقا وجيريفتوضع املهارة يف قائمة 
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 انواع املقاييس املستخدمة يف القياس: 
  

املقياس االمسي 
فئات اإلعاقة وال تستخـدم فيها أرقام وإذا تستخدم لتصنيف األشياء إىل فئات مثل تصنيف   

استخدمت فيها أرقام فليس هلا داللة رقمية مثل: )أرقام التليفوانت أو اللوحات هذا تستخدم 
 مقاييس أمسية يف ابسط أنواع املقاييس واقلها دقة(.  األرقام لتصنيف أو جناح راسب

مقياس الرتب  
 

 
وال يشرتط إن تكون املسافة بني   أو تصاعدايً   ياً وهي تستخدم من اجل ترتيب األرقام تنازل

 (. الفئات متساوية وليس فيها صفر مطلق مثل )تقييم درجات اإلعاقة البدنية تنازلياً 

مقياس املسافة 
 

ا املسافات بني اإلفراد أو الدرجات متساوية مثل: )مقياس ن السابقة وفيهوهي أكثر دقة م
ا صفر مطلق وتتميز أبن املسافات بني اإلفراد  درجة احلرارة ومقياس الذكاء وليس فيه

 والدرجات متساوية(. 

  
مقياس
  

النسبة 
  

قياس هي من أدق املقاييس ألهنا تستخدم األرقام احلقيقة وهبا صفر مطلق تصل إىل درجة  
 عدم وجود الصفة ويصعب استخدام هذه الصفة. 

 
 صفات االختبار اجليد:

اجليد ويقصد به أن يقيس االختبار السمة أو القدرة اليت وضع من يعد الصدق أول صفات االختبار  
 أجل قياسها ابلفعل. 

 العوامل املؤثرة يف الصدق:

 مبحتوى املقياس.   وضوح اهلدف من االختبـار أو املقاييس حىت ميكن مقارنتها -

 التدريب والتخصص ملن يقوم بتطبيقه.  -

 درجة وضوح تعليمات االختبار.  -

 تبار للبيئة والعينة املطبق عليها. مناسبة االخ -

 . مدى مناسبة االختبار للفئة املطبق عليها -
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 أنواع الصدق أو طرق قياس الصدق: 

الصدق  
الظاهري 

 

 ال ظاهره.وهو وضوح هدف االختبار ووضوح مضمونه أبشك 

صدق  
احملكمني

 

اجملال ويتم ذلك وهو مدى قياس االختبار وما وضع من اجله من وجهة نظر املتخصصني يف هذا  
 .بعرض االختبار على جمموعة من املتخصصني وابداء رأيهم

الصدق  
التالزمي 

يتم مقارنة املقاييس مبقياس اخر يقدم من نفس الشي ولكن ثبت صدقه فكلما كانت درجة  
على   ختبار متقاربة فيه على صدقه ويتم عمليا تطبيق االختبار احلديث وتطبيق االختبار احملكاال

 ة من املتعلمني ويتم حساب معامل االرتباط بدرجة املتعلمني يف االختبار كلما كان صادق.جمموع

الصدق  
العاملي 

 

 وهو يعني درجة تشبع االختبار ابلعامل املراد قياسه.
 

الصدق التنبؤي 
 

جياد معامل االرتباط بني نتيجة االختبار إيعني قدرة االختبار ابملستقبل ويتم ذلك من خالل   وه
ونتيجة مستقبلية بعد ذلك ومن أسئلة هذا االختبار املطبق هنا الصدق عليها اختبارات 

 االستعدادات.
 من صفات االختبار اجليد )الثبات(: 

 األفراد.  ار علىاالختبوهو استقرار النتائج عند اعادة تطبيق  

 خصائص الثبات:

اثبت ثبات نسيب مبعىن انه أن الدرجة حيدث فيها تغيري ولكن قليل مبعىن أن هناك ليس ثبات    - 1
 مطلق. 

 الثبات نوعي ومعىن نوعي انه يرتبط بنوع االختبار.   - 2

 العوامل اليت تؤثر يف ثبات االختبار: 

 ختبار. طول االختبار مبعىن زايدة عدد بنود اال  - 1

 زمن االختبار.   - 2

 مستوى صعوبة الفقرات أو سهولتها.   - 3

 صدق االختبار أي مبعىن االختبار الصادق يدل على الثبات.  - 4



 

174 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 طرق حساب الثبات:

 طريقة إعادة االختبار:  -أ

وتتم عن طريق تطبيق نفس االختبار على نفس األفراد بعد مضي فرته زمنيه ال تقل عن 
 درجات األفراد ابلتطبيق األول والتطبيق الثاين.الرتباط بني حساب معامل اأسبوعني مث يتم 

 من عيوهبا:
 انتقال اثر التعلم من التطبيق األول إىل التطبيق الثاين. - 

 زايدة الفة املفحوصني ابالختبار.  -

 طريقة التجزئة الصفية: -ب 

ة  عتبار االسئل ني من خالل اوتعتمـد هذه الطريقة على جتزئة االختبار بعد تطبيقه إىل نصف
الزوجية كأهنا اختبار واألسئلة الفردية كاختبار آخر ويتم حساب معامل االرتباط بني النصفني 

 لدرجات األفراد 

 طريقة الصور املتكافئة: -ج 

وهذه الطريقة يتم فيها إعداد صورتني من االختبار متكافئتني وتطبيق الصورتني مث استخراج  
 عليها يصعب أن يعمل اختبارين متكافئني. راد مما يعاب  درجات األفمعامل االرتباط بني

 من صفات االختبار اجليد )املوضوعية(: 

 ويقصد هبا عدم أتثر نتائج االختبار ابآلراء الشخصية والتحيزات ملن يقوم بتطبيق املقياس. 
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 حتريرية -2شفوية  -1وهي هي من اهم وسائل التقومي وأكثرها انتشاراً  االختبارات:

   الشفوية:االختبارات  :اوالا 

  شفوايً،تعترب من أقدم الطرق يف العامل حيث يتم فيها توجيه السؤال شفوايً وأخذ اإلجابة 
 ة. أو يف جماميع صغري  ةوتطبق فردي

 استخداماهتا 
 

 مع الصغار. .1
يف املواد اليت يصعب حتديد التحصيل بطريقة كتابية )تالوة القرآن ـ   .2

 اجلهرية(.  ءةالقرا -الشعر ـ أحباث التخرج
 يف اختبار املوظفني يف الشركات واملؤسسات. .3
 إذا كان العدد قلياًل. .4
 معرفة شخصية الطالب.  .5

 ال تسمح ابلغش.  - مميزاهتا 
 فرصة للتعلم.يتلقى الطالب تغذية راجعة فورية مما يوفر له  -
مواجهة الطالب للمعلم تعود الطالب على اجلرأة والشجاعة وتعرف  -

 الطالب.املعلم جبوانب شخصية 
 معرفة سرعة البديهة عند الطالب وقدرته على استدعاء املعلومات. -
مالحظه جوانب ال ميكن تقوميها اال مبثل هذا النوع مثل  -

 نربة الصوت...(  -التعبريات  -)االنفعاالت 
 حتتاج إىل وقت طويل خاصة إذا كان العدد كبرياً.  - اعيوهب

 ه صعب وآخر سهل(. ال توفر العدالة يف توزيع األسئلة )طالب سؤال -
 تتأثر بذاتية املعلم وظروفه النفسية ومستواه العلمي. -
 غري شاملة حملتوى املادة.  -
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 اثنياا: االختبارات التحريرية:

 األسئلة املوضوعية   األسئلة املقالية
هو كل اختبار تتطلب إجابته طريقة إنشائية 

 ويطلق عليها التقليدية.   مقالية،
 يا كالرتكيب والتقومي. تقيس املستوايت العل  -

 أنواعها:
 اختبارات ذات إجابة قصرية )مقيدة(.   - 1
 اختبارات ذات إجابة طويلة )حرة(.   - 2

 املزااي: 
 سهولة اإلعداد   - 1
ابلتخمني وتقلل من إمكانية ال تسمح    - 2

 الغش.
 متنح الطالب حرية اإلجابة.  - 3
تظهر مهارة الطالب يف التنظيم وترتيب    - 4

 األفكار.
 لى األفكار الرئيسية واملفاهيم الكلية. ز عيرك  - 5

 العيوب: 
 تفتقد إىل خاصية الشمولية.  - 1
لغة الطالب وخطه وتنظيمه وسرعته يف احلل   - 2

 حيح. تؤثر على موضوعية التص
 التصحيح. تستغرق وقت وجهد يف    - 3
احتمال فهم السؤال أبشكال خمتلفة من قبل    - 4

 الطالب. 
 . يل الطالبال تعطي داللة واضحة عن حتص  - 5

مسيت بذلك ألن تصحيحها يتم بطريقة 
وفيها يتم البعد عن ذاتية املصحح   موضوعية، 

ميكن ألي شخص أن يصححها إذا امتلك و 
 مفتاح اإلجابة. 

مصحح. من  أكثريتفق على نفس الدرجة  -
 :أنواعها

 أسئلة الصواب واخلطأ   - 1
 أسئلة اختيار من متعدد   - 2
 أسئلة املزاوجة   - 3
 ميل أسئلة التك  - 4

  :املزااي
 والصدق. الثبات    - 1
 التصحيح. املوضوعية يف    - 2
 التصحيح. السرعة يف    - 3
 األهداف. مشوليتها للموضوعات وملستوايت    - 4
 الطالب.تساعد على املقارنة بني    - 5

  : العيوب
 اإلجابة.سهولة التخمني يف    - 1
 إعدادها. صعوبة    - 2
 سهولة الغش.   - 3
 وإلبداع  ال تعطي الطالب حرية التعبري   - 4
 والطباعة.مكلفة مادايً يف الكتابة    - 5
 تعطي داللة عن املستوى احلقيقي   ال   - 6

 للطالب. 
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 : اختبارات األداءاثلثاا: 
تقوم على أداء عمل ما ليقيس القدرة على   اختبارات ذات طابع عملي، حيث وصفها:

 .املعلومات النظرية املكتسبة تطبيق
 ها: نوع

 .أمساء بعض األشياء اليت يتعرف عليها لتلميذ ذکريطلب من ا اختبارات تعرف: 
 .القيام ببعض احلركات الرايضية املعينة كالقيام بتجربة معملية أو   اختبارات أداء عمل:

 : خطوات إعداد االختبار

جدول املواصفات وحتديد نوع األسئلة  حتديد الغرض من االختبار: يساعد يف وضع -1
 .وعددها

وتقرير الدرجات النسبية طبقا ألمهية   ةد يف فهم أعمق للمادحتليل احملتوى: يساع -2
 املوضوع. 

 .التعلم املتضمنة جبميع مستوايته  حتديد األهداف التعليمية، واليت تغطي أوجه -3

 واحملتوى فيفيد يف تغطية موضوعات احملتوى،  إعداد جدول املواصفات: يهتم ابألهداف -4

للموضوع، واالهتمام جبميع مستوايت  لفعليوحتقيق صدق االختبار، وإعطاء الوزن ا
 األهداف.

 بناء األسئلة: أبنواعها املقالية واملوضوعية.  -5

 والصعوبة والتمييز.  وإخراج معامالت السهولة: حتليل االختبار -6
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 :الفروق بني االختبار معياري املرجع وحمكي املرجع

 حمكي املرجع  املرجع  معياري
 االختبار موجه حنو هدف.  -1 .درجات االختبار أكثر كلية ومشوالً  -1
 حدةو صل فيه على درجات تشكل حن -2

 القياس واملوازنة. 
 بري من الدرجات حنصل على عدد ك -2

 لتعدد األهداف.
  تفسر الدرجات إبعادهتا إىل معايري -3

 .ةحمدد
  يقوم املدرس بتحديد النقاط ودرجات  -3

 القطع، ومستوى الكفاية احملددة.

فيها   تكتب عناصر االختبار حبيث يراعي -4
 . نوع يف األداءال

 حتدث عناصر االختبار األهداف اليت -4
 يراد حتقيقها يف موقف التعلم والتدريس. 

ة  ومهار  . حيتاج اعداد االختبار إىل دقه وخربة5
 لدى املعلمني. قد ال توفر أحياانً 

 يسهل تفسري نتائج االختبار من قبل -5
اختبار   املعلمني بعد حتديد األهداف وبناء 

 سها.يقي

 تتحدث األهداف بغض النظر عن -6
عالية  ة اجملموعة اليت يعد اختبار هلا وفيها درج

 من املوضوعية. 

 حتديد األهداف اليت يراد حتقيقها. -6
 

القطع  وطبيعة توزعها حتدد فقط اجملموعة -7
فالدرجات النسبية   فاملعيار هو اجملموعة، لذلك 

 . نسبة اىل اجملموعة

 حتدد فيها درجات القطع والكفاية -7
 وهي حمددة االختبار  ، املهمة أوالً مسبقاً 

 بعدد املهمات اليت يراد حتقيقها. 
 . مركزة على األهداف والنواتج  -8   مركز على متوسطات اجملموعة. -8
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     الصفية:أنواع األسئلة 

 :ةة أو التشعبية أو املفتوحالتباعدي االسئلة •

  ةال توجد هبا إجابة صحيح ؤوالتنب لتفكري االبتكار على ا تساعد ة أسئلة ذات هناايت مفتوح
 .ةلكن توجد إجابة أكثر صح

 املغلقة:األسئلة  •

  .واحده وال تتطلب مهارة تفكري عليا إجابة  حتتمل أسئلة هي

 السابرة:  األسئلة •

 الطالب سؤالتكون فيها إجابة الطالب غامضة فيطرح املعلم على نفس  السؤال صياغة تغيري
 . وتفسريها لشرحها االوىل الطالب إجابة  بعد يطرح : السابر والسؤال هالتوضيح

   املباشرة: السابرة  ألسئلةا -1

تكون فيها إجابة الطالب غامضة فيطرح املعلم على طالب اخر سؤال ولكن بطريقة 
 دبلوماسية

 املرتابطة: السابرة  األسئلة -2

 . ة أو إجابة واحدهي طرح جمموعه من األسئلة من أجل الوصول لتعميم معني
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 التقومي الواقعي او البديل: 

رتاض القائل أبن املعرفة يتم تكوينها وبنائها بواسطة ف يقوم مفهوم التقومي الواقعي على اال
املعلم هو تيسريي أكثر مما هو تلقيين وابلتايل فإن اهلدف  وليس بواسطة املعلم وأن دور  املتعلم

من معارف ومهارات واجتاهات ومدى عن املتعلم مبا فيها  هو تقدمي صورة متكاملة األساسي
وذلك ابستعمال جمموعة من البدائل اليت  العملية، توظيف ما تعلمه يف املواقف  قدرته على

التحصيل القائم على اختبارات الورقة والقلم. إنه احلقيقي للطالب وليس جمرد  تقيس األداء
 يعرف؟يفعل مبا  ؤال ماذا يستطيع أنماذا يعرف؟ إىل الس  االنتقال من السؤال

فاملفهوم املتعدد للتقومي يوسع نوع املعلومات اليت يتم مجعها عن الطالب والطريقة اليت 
فإن التقومي حيتاج إىل استغالل  هذه املعلومات يف تقومي تعلم الطالب، ومن هنا تستخدم هبا

 دة منها يف املوقف التعليمي.املتعلمني يف كل جماالت حياهتم واالستفا نقاط القوة لدى

 التقومي الواقعي: "خصائص"مسات 

 يتطلب التقومي الواقعي أن يكون الطلبة فاعلني يف أدائهم ابالعتماد على املعلومات أو -1
 . املعارف اليت اكتسبوها

 يقدم للطالب جمموعة من املهمات والتحدايت ضمن أنشطة تعليمية مميزة )األحباث  -۲
 وحتليل األحداث االجتماعية، واملشاركة  ومناقشتها،لبحث مراجعة أوراق ا مهارات الكتابة، 

 . إخل(يف املناظرات.. 

 يصقل مهارات الطالب القائمة على التحليل واألداء العملي وتنفيذ املشاريع .  -۳

 . قق هذا التقومي الصدق والثبات عن طريق توحيد معايري تقومي املنتجحي -4

 حملاكاة لقدرات الطالب يف أوضاع حقيقية يتم حتقيقها عن طريق اصدق معايري االختبار  -5

 .يدفع التقومي الواقعي الطالب إىل اكتشاف مكامن اخللل يف جو من التحدايت احلقيقية -6
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 الواقعي: أهداف التقومي 

 تنمية املهارات العقلية العليا. •
 . صقل املهارات احلياتية احلقيقية •
 . يدة واإلبداعيةدعم األفكار واالستجاابت اجلد •
 .تطوير وتعزيز قدرة الطالب على التقومي الذايت •
 .الرتكيز على كل من العمليات واملنتج يف عملية التعلم •
 .ع متكاملتنمية مهارات متعددة لنتاجات متعددة ضمن مشرو  •
 .مجع الرباهني واألدلة اليت تظهر درجة حتقيق املتعلمني لنتاجات التعلم •
 املتعلم.متعددة لقياس اجلوانب املتنوعة يف شخصية  تقوميوات استخدام اسرتاتيجيات وأد •

 : الرئيسة يف التقومي الواقعي املبادئ

التعلم املنشود يف ضوء  االهتمام جبوهر عملية التعلم، ومساعدة الطلبة على حتقيق  -1
 املطلوبة.األداء  مؤشرات  حمكات 

قدراهتم على حل املشكالت تعزيز املهارات العقلية عن طريق تنفيذ أنشطة تستثري  -2
 واختاذ القرارات اليت تتناسب ومستوى نضجهم. األحكام وإصدار

 وذات صلة املطلوبة،واقعية املهام أو األعمال املطروحة للدراسة والتقصي أو املنتجات  -3

 . العملية اليومية ابحلياة

إجنازات الطلبة  التنويع يف أشكال وأماكن واسرتاتيجيات وأدوات التقومي الواقعي، ألن -4
 . التقومي الواقعي وليس حفظهم للمعلومات واسرتجاعها مادة هي

 مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، فهم خمتلفون يف قدراهتم ومهاراهتم وأمناط تعلمهم -5
 . شطة التقومي اليت تناسب كل منهموذلك بتوفري العديد من أن وخلفياهتم
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لم يف جمموعات متعاونة يساعد فيها الطالب  أسلوب التع وذلك بتبين ،التعاون بني الطلبة -6
األقل قوة، وهذا يهيئ فرصة أفضل لتعلم الطلبة وفرصة للمعلم لتقييم أعمال  زمالءه القوي

 .احلاالت اليت حتتاج ملساعدة مساعدة الطلبة أو

 معايري  لىع التقومي الواقعي حمكي املرجع يتجنب املقارانت بني الطلبة واليت تعتمد أصالً  -7

 . اجلماعة أداء

 املقوم: كفاايت

 اليت متكننا من واالجتاهات( واملعارف، املهارات، ابلكفاايت جمموعة من اخلواص ) يقصد

 األخرين.عند تعاملنا مع  النجاح

ابملقوم املعلم الذي يدير العملية الرتبوية وينفذها، ويطور سلسلة من اإلجراءات  يقصد
لنتاجات املخطط هلا واليت تسهم يف حتسني عملية من حتقيق ا على التأكد تساعده املنظمة

 هذه الغاية البد للمقوم من امتالك: لتحقيقو  التعلم والتعليم.

 :الكفاايت الشخصية -1

 .على الرتكيز على التقومي الذايت القدرة •
 .يف التقومي وعدم التحيز العدالة •
 على تقدمي التغذية الراجعة للمعنيني. القدرة •
 . على توظيف التكنولوجيا يف التقومي القدرة •
 . على التعامل املشكالت واقرتاح احللول املناسبة القدرة •
 .على تطبيق مهارات التقومي يف مواقف صفية خمتلفة القدرة •
 . على إشراك الطلبة عند اختيار أدوات ومعايري التقومي واالتفاق عليها القدرة •
 . مهنته والقدرة على التكيف معهاالتطورات والتغريات يف جمال ختصصه و  مواكبة •
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 املعرفية: الكفاايت  -2

 فلسفة الرتبية والتعليم وأهدافها واسرتاتيجياهتا.  معرفة •
 . معرفة حقوقه وواجباته •
 وأهدافها. ها حمتوى املنهاج والكتب املدرسية املقررة للمبحث الذي يدرس معرفة •
 . على حتديد هدف التقومي بوضوح القدرة •
 .م الطلبة نتاجات تعل أساليب تقومي معرفة •
 .على بناء االختبارات وحتليلها وتقدمي التغذية الراجعة القدرة •
 وأدواهتا. على تنويع اسرتاتيجيات التقومي  القدرة •
 على مجع البياانت وحتليلها وتفسريها  القدرة •
 االستفادة من نتائج التقومي وتوظيفها ملعاجلة نقاط الضعف وإثراء نقاط القوة.  •

 الصفي: مي التقو  خصائص

 .االقتصار على قياس جانب واحد فقط من عملييت التعلم والتعليم مدع شامل: -1

 . تتم عملية التقومي أبقل كلفة مادية ممكنة أن  اقتصادي: -۲

 أال تقتصر عملية التقومي على وقت معني، ولكن جيب أن تكون مستمرة ينبغي :مستمر -۳

 واملشرف ومدير املعلم والطالب وويل األمرالتقومي اجليد على كل من  حيتم تعاوين: -4
 بدوره ويستعني ابآلخرين لتحقيق النواتج التعليمية املنشودة. منهم املدرسة أن يقوم كل

يكون الطلبة مشاركني فاعلني يف حتديد معايري األداء اليت عليهم الوصول  أن تشاوري: -5
 م أبنفسهم.يب الطلبة على تقومي أنفسهتدر  خالل إليها، ويتم ذلك من

وذلك بتحديد  ،على أسس علمية ميكن االحتكام إليها ملعرفة واقع الطالب يعتمد  :علمي -6
واستخدام أدوات قياس وتقومي متنوعة وحتديد معايري أداء متفق  املنشودة النواتج التعليمية 

 عليها.
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لتعلم يف مواقف متعددة لقياس نواتج ا متعددة،اسرتاتيجيات وأدوات  استخدام ن:ر م -7
 الطلبة واجتاهاهتم ومهاراهتم وسلوكياهتم املعرفية والوجدانية  ميول :مثل املختلفة،

وإن اختلفت يف زمان  النتائج،تعطي أسس ومعايري التقومي املستخدمة نفس  أن  عادل: -8
 اجلهة اليت تقوم بعملية التقومي.  ابختالف  ومكان التطبيق أو

وحياكيها كما هي يف احلياة   املعقدة،كرية واملهاراتية املهام املعرفية والف يقومواقعي:   -9
 . التقليدي الذي يعتمد على االختبارات التقليدية التقومي  الواقعية وذلك خالفاً 

ويتطلب استخدام مهارات التفكري   واملنتج، على كل من العملية  يركز :مغزى ذو -10
 . مواقف حياتية مشاهبة يف ويقود إىل تطبيق األداء العليا،

 : والتقومي التعلم

 أساسية جيب اإلجابة عنها حول نتاجات التعلم والتقومي من قبل املعلمني: أسئلة

 للطلبة؟ املعارف واملهارات األساسية اليت أحاول أن أعلمها  ما •
 ابلفعل؟ أأتكد أن الطلبة قد تعلموها  كيف •
 أفضل؟ أساعد الطلبة على التعلم بشكل  كيف •

 لم والتقومي الصفي وتسري يف خطوات:وثيقة بني نتاجات التع من األسئلة أن العالقة نالحظ

 . النتاجات املرغوب حتققها لدى الطلبة سواء كانت معرفية أو أدائية حتديد األوىل:  اخلطوة

آلية لتقومي حتقق نتاجات التعلم لدى الطلبة، وتوضيح معايري األداء  حتديد : الثانية  اخلطوة
 ومستواه.املطلوب 

 .مستوى أداء الطلبة ابلنتاجات املطلوب حتقيقها مقارنة : الثالثة  اخلطوة

وتطوير مدخالت عناصر عملييت التعليم والتقومي يف ضوء مستوى  تعديل الرابعة:  اخلطوة
 .ملطلوب حتقيقهاا التعلم أداء الطلبة ونتاجات 
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 للتقومي:  التخطيط 
 أييت: ما   مراعاة  ب لتقومي للطلبة جيفعند بناء خطة ا  منظمة،بد أن يتم التخطيط لعملية التقومي بصورة ال

 یوتصنيف الطلبة، ومد ،وتعديل اخلطط والربامج، حتديد الغرض من التقومي )التشخيص -۱
 النتاجات... إخل(.  حتقق

، وحل املشكالت  ، واالجتماعية ،التقومي )تقومي املهارات املعرفية والعمليةحتديد جماالت  -۲
 والتواصل..... إخل(.  واالتصال

 .مبا يتناسب مع النتاجات ذات العالقة وأدواته، بناء اسرتاتيجيات التقومي ميم و تص -3

 حتديد املعايري املستخدمة يف احلكم على أداء الطلبة )تقدمي وصف لعناصر األداء -4
وتقدمي وصف دقيق لتقدير مستوى األداء  دقيق،إتقاهنا بشكل  الطالب املطلوب من

 مستوايت األداء املختلفة(. ة متثلالطلب أعمال ومناذج من املطلوب،

 . الالزمة(وتوافر املوارد  الوقت،األخذ بعني االعتبار حمددات  مع)                

 : إعداد خمطط تقومي املواقف التعلم  خطوات

حتديد نوع نشاط التقومي الذي سيتم تطبيقه يف غرفة الصف سواء كان رمسي )يعلم  -1
 م الطالب به(عل ي )الغري رمسي   أو . الطالب به(

من الطالب تقدمي عرض   يطلب) ، مثال:اً رمسي تقومياختيار نشاط التقومي: سواء كان  -2
موقف أحد   لتداعيات األحداث أو متمثالً  وحتليالً اً أو سابق يقدم فيه شرح  حايل حدث 

املعلم لعمل الطلبة التعاوين أو حفاظهم   )تقوميمثال:  رمسي، ريغ تقومي  أو شخصياهتا(،
 (. متلكات امل

 عملية يف  املشاركني املعنيني لكافة وحمددة واضحة بصورة التقومي تطبيق تعليمات  كتابة  -3
إجراءات  ،ودليل التصحيح   ،والوقت احملدد له ،وطريقة تقوميه، )تطبيق النشاط التقومي
 ومكان التقومي... إخل(. ، التقومي
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 .عينات استجاابت الطلبة مجع -4

للمعايري املوضحة يف  طبقاً  الطالب،أداء طلبة وتقدير مستوى تصحيح استجاابت ال -5
 .حيحالتص دليل

  ،وإرساله للجهات املعنية أولياء األمور الطالب،كتابة تقرير مفصل عن مستوى أداء   -6
 ( .... إخل واإلدارات املعلمني  املدرسة مدير

 :علممن أجل التوالتقومي  التعلم،اجلدول أدانه الفروقات اجلوهرية بني تقومي  يظهر

 أجل التعلم  التقومي من قومي التعلم ت
  التعلم لتعزيز اخلطوة التالية، مث للتزويد يرصد .ما مت تعلمه حىت اترخيه يرصد

 للعملية التعليمية التعلمية مبنية على ابقرتاحات 
 التقومي. 

  لتزويد املعلومات ألشخاص غري ممارسني مصمم
ضافة للمعلمني التعلم والتعليم الصفية، إ لعملية
 .والطلبة

 .حسني التعلممصمم ملساعدة املعلمني والطلبة لت

البياانت إىل أرقام أو درجات أو   يرتجم
 . رمسية عرب تقارير دورية مالحظات 

  يعطي تغذية راجعة مستمرة وحمددة ووصفية عرب
 . رمسية وغري رمسية  طرق

  الطالب أبدائه السابق يف ضوء نتاجات اء أد يقارن أداء الطلبة بنتاجات التعلم أو أبقراهنم يقارن
 )رصد التقدم(. التعلم

  يف عملية  اً ميكن الطالب من أن يكون شريك ال
 . التعلم

يف عملية التعلم  ميكن الطالب من أن يكون شريكاً 
وحتديد  من خالل التأمل الذايت، ومراجعة الذات،

 آليات تعلم وتطور تعلمه )التقومي كعملية تعلم(. 
 بة.يستخدم لتصنيف الطل  ال .ض تصنيف الطلبةغر ل يستخدم

  مستمرة تركز على مدى واسع من نتاجات  عملية تكراره أقل )صورة واحدة(.  درجة
 شريط(.  -)صور متعددة  التعلم
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 الواقعي: التقومي تاسرتاتيجيا

    .اسرتاتيجية التقومي املعتمد على األداء .1
 . اسرتاتيجية املالحظة  .2
     .اسرتاتيجية التواصل .3
        .اسرتاتيجية مراجعة الذات  .4

 : التقومي املعتمد على األداء ةأوالا: اسرتاتيجي 

قيام املتعلم إبظهار تعلمه من خالل توظيف مهاراته يف مواقف حياتية حقيقة او مواقف 
املواقف احلقيقية او قيامه بعروض او اداءات عملية يظهر من خالهلا مدى اتقانه ملا  حتاكي 

 ت يف ضوء النتاجات التعليمية املراد إجنازها.اكتسب من مهارا

 :ةاتيجياالسرت الفعاليات اليت تندرج حتت هذه 

1. 
التقدمي 

 
عرض خمطط له ومنظم، يقوم به املتعلم أو جمموعة من املتعلمني ملوضوع حمدد ويف  

او   موعد حمدد، إلظهار مدى امتالكهم ملهارات حمددة، كأن يقدم املتعلم
 وع ما.املتعلمون شرحاً ملوض

2. 
العرض
  

التوضيحي 
 

 

املتعلمني لتوضيح مفهوم أو عرض شفوي أو عملي يقوم به املتعلم أو جمموعة من 
فكرة، وذلك إلظهار مدى قدرة املتعلم على إعادة عرض املفهوم بطريقة ولغة  

واضحة، كان يوضح املتعلم مفهوماً من خالل جتربة عملية أو عرض لطريقة عمل 
 . معينة أو ربطه ابلواقع

3. 
األداء العملي 

ات من خالل أداء جمموعة من اإلجراءات إلظهار املعرفة واملهارات واالجتاه 
املتعلم ملهمات حمددة ينفذها عملية، كأن يطلب إىل املتعلم إنتاج جمسم أو خريطة  
أو أمنوذج أو إنتاج أو استخدام جهاز أو تصميم برانمج حموسب أو صيانة حمرك 

 اخلسيارة أو تصفيف الشعر .. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

4. 
احلديث

 
خالل فرتة حمددة  يتحدث املتعلم أو جمموعة من املتعلمني عن موضوع معني 

وقصرية، وغالباً ما يكون هذا احلديث سرداً لقصة أو إعادة الرواية، أو يقدم فكرة 
تظهر قدرته على التعبري والتلخيص وربط األفكار، كأن يتحدث املتعلم عن 

هبا، أو قصة قرأها، أو واقعة حدثت له أو    مسرحية أو فيلم شاهده، أو رحلة قام
طرحت يف موقف تعليمي، أو ملخص عن أفكار   ألحد أقاربه أو حول فكرة

 جمموعته. 

5. 
املعرض 

املتعلم أو املتعلمني إلنتاجهم الفكري والعملي يف مكان ووقت متفق  عرض 
على توظيف مهاراهتم يف جمال معني لتحقيق نتاج  قدرهتم عليهما، إلظهار مدى

أو صور أو لوحات أو أعمال   جمسمات  حمدد، مثل : أن يعرض املتعلم مناذج أو
 فنية أو منتجات أو أزايء أو أشغال يدوية . 

6.
 

احملاكاة/ لعب األدوار 
 

ينفذ املتعلم / املتعلمون حواراً أو نقاشاً بكل ما يرافقه من حركات وإمياءات  
إلظهار مهاراهتم املعرفية   يتطلبها الدور يف موقف يشبه موقفاً حياتياً حقيقياً 

واألدائية ومدى قدرهتم على اتباع التعليمات والتواصل وتقدمي االقرتاحات وصنع 
وميكن أن يكون املوقف تقنياً حموسباً   ،مشكلةو حل القرارات من خالل مهمة أ 

حيث يندمج املتعلم يف موقف حماكاة حموسب، وعليه أن ينفذ نفس النوع من 
اليت يتوقع مصادفتها يف عمله مستقباًل. ويف حني تضع مواقف األعمال والقرارات 

بشرية أو   احملاكاة املعتمدة على الشرح واألداء املتعلم يف سيناريوهات مع عناصر
فإن مواقف احملاكاة احملوسبة املبنية تقنياً تقدم موقفاً على شاشة  بشرية،ري غ

ختاذ القرارات حيث يقدم احلاسوب ميكن من خالله أن يظهر املتعلم قدرته على ا
حماكاة   )برامج مثل:الربانمج احملوسب مئات من املواقف والعناصر املختلفة، من 

 ات اجلراحية وعمليات اإلسعاف واإلنقاذ(. قيادة السيارات أو الطائرات أو العملي

7.
 

املناقشة / املناظرة 
 

حول قضية ما،  بني متعلمني اثنني أو فريقني من املتعلمني للمحاورة والنقاش  لقاء
وجهة نظر معينة خمتلفة عن الفريق اآلخر، ابإلضافة إىل  فريق حيث يتبىن كل

مدى قدرة املتعلمني على اإلقناع والتواصل  إلظهار  املتعلمني( وجود حمكم )أحد
 لوجهات نظرهم. املؤيدة واالستماع الفعال وتقدمي احلجج واملربرات 
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 التقومي املعتمد على األداء:  خصائص

التقومي املباشر لألدوار، كما هو يف واقع احلياة أو حياكيها، حيث تقوم فيه املهارات   -1
 . والوجدانية  واألدائية املعرفية

 والنواتج. التكاملية، حيث يركز على تقومي كل من العمليات  -2

اً  يتيح للمتعلم البحث عن املعلومات من مصادر عدة ومعاجلتها، وهبذا يكون له دور  -3
 .وفعاالً  اً إجيابي

 مشروع.إمكانية املتعلم من القيام بعملية التقومي الذايت أثناء تنفيذ مهمة أو عمل أو   -4

 يف وضع معايري تقومي األداء ومستوايت األداء على هذه املعايري.مشاركة املتعلم  -5

لراجعة  متكني كل من املتعلم واملعلم من تعديل إجراءات ومهام التقومي، بناء على التغذية ا -6
 .وبذلك تعطي فرصة للمتعلم وحتفزه للوصول اىل مستوى عال من اجلودة منهما، من أي

 .  اً وعملي اً لتربيرها منطقي والرباهني،متكني املتعلم من الدفاع عن أدائه ابحلجج  -7

 اليت قد تواجه تنفيذ التقومي املعتمد على األداء:  التحدايت

 صعوبة تصميم مهام أداء عالية اجلودة.  •
 صعوبة تصميم طرق تصحيح عالية اجلودة.  •
 .استغراقها للكثري من وقت الطلبة •
 . تصحيحها الكثري من الوقتاستغراق  •
 . نقص ثبات املصحح •
 .من متثيل بعض اجلماعات الثقافية التقليل •
 . تقيم كل النتاجات التعلمية بنفس الفعالية ال •
 لطلبة الذين مل يستطيعوا االجناز.قد يتسبب إجناز مهام األداء لفئة من الطلبة إىل تثبيط ا •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 األداء: املعلم يف تطوير واستخدام التقومي املعتمد على  دور

 املتعلم. اليت جيب أن يظهرها  ( حتديد نتاجات التعلم )العامة واخلاصة •
 . وإعالم املتعلم هبا إظهارها،إعداد قائمة ابملهارات املطلوب  •
 . اً أو مجاعي حتديد فيما إذا كان األداء فردايً  •
 . لتقوميمشاركة املتعلمني يف بناء معايري ا •
 .عن األداء أبنواع من السلوك ميكن مشاهدهتا التعبري •
 واألداء.وضع جدول زمين لإلعداد  •
 .على خطط املتعلمني حول األداء املراد تطبيقه االطالع •
 .املتعلمني يف احلصول على املواد والتجهيزات  مساعدة •
 . ت تلفة أثناء أداء املهمااملتعلمني يف مراحل خم مراقبة •
 األداء. واقرتاحات حول تطورهم بعد تقدميهم  راجعة،تزويد املتعلمني بتغذية   •

 األداء: املتعلم يف التقومي املعتمد على  دور

 .الفاعلة يف وضع معايري ومستوايت األداء املشاركة •
 املعلم.التعامل جبدية مع اقرتاحات ومالحظات  •
 قدم والتعلم الذي أحرزه.حتمل مسؤولية إظهار مدى الت •
 . مجع األدلة واملعلومات والبياانت املتعلقة ابملهمة التقوميية •
 . مع الزمالء يف حماوالت البحث عن املعلومات والبياانت  التعاون •
 .الحظات يف تقومي الزمالء عن طريق تسجيل امل املشاركة •
 . يف تطوير التقومي من خالل التغذية الراجعة املشاركة •
 احرتام الرأي والرأي اآلخر الزمالء و  التواصل مع •
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 : تصميم التقومي املعتمد على األداء خطوات

 .حتديد الغرض من التقومي بشكل واضح .1
 تقوميها.حتديد النتاجات اخلاصة املراد  .2
  ونوع  مهارات معرفية ووجدانية واجتماعية وأدائية،حتديد ما يراد تقوميه بشكل واضح من  .3

 .بل املتعلمنياملشكالت املراد حلها من ق
 . ترتيب النتاجات حسب األولوية واألمهية .4
 تقوميها.القائمة النهائية للمهارات والعمليات املطلوب،  كتابة .5
  متحيزة، وغريوأن تكون عادلة  النتاجات،انتقاء املهمات التقوميية املناسبة واملنسجمة مع  .6

   وحمددة املكان والزمان.
  املناسبة. اختيار أداة التقومي  .7
 ءعايري ومستوايت األداامل بناء .8

 مهمة التقومي:  

 نشاط تقوميي يتم تصحيحه بناء على معايري حمددة. 

 لتعين أبربعة أمور، وهي: ليحسب دو  التقومي  وينبغي تصميم مهمة

   .واالتقان( اجلودة)املنجز املنتج  -
 (  والزمانية )املكانيةظروف إجناز املهمة  -
 . ية( ذة خطوات تنفياملوارد الالزم واستخدام إجراءات مجع -
مستوايت الطلبة وعدد الطلبة يف   تفاوت إجياد منظومة شاملة لعمل الطلبة يف الصف ) -

 .الصف(
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 صياغة مهام التقومي يف أشكال عدة، منها:  ميكن

  تعلمه بتناول موضوعات املادة يف سياقاته الواقعية هبدف ربط ما  وتعين :حقيقية. مهام أ
 الطلبة مع الواقع احليايت.

الرتبية   مبحث تناول جوانب شرعية يف: بني املوضوعات أو املواد، مثل مشرتكة:. مهام ب
 اإلسالمية واليت قد ترتبط ابلتاريخ أو الرايضيات أو العلوم. 

مهارات ،  وهنا تكون صياغة املهمة هبدف قياس مهارات مركبة  األبعاد:. مهام متعددة ج
 والتواصل. املشكالت، واالتصالحل  ،التحليل

وميكن أن تتمتع مهمة التقومي بكل ما سبق أبن تكون حقيقية مشرتكة ومتعددة   كما)
 (.األبعاد

املهمة مشرتكة وحقيقية على املزيد من التواصل واستمطار األفكار بني املعلمني  كون  ويساعد
 .واملعنيني والطلبة

 :اسرتاتيجية املالحظةاثنياا: 

املتعلم بقصد مراقبته يف  املالحظ حبواسه املختلفة حنوعملية يتوجه فيها املعلم أو املالحظة: 
والتنبؤ بتقدمه وجناحه يف   عليه،تفيد يف احلكم  على معلومات احلصول  نشط، هبدف موقف 
كما أهنا تسهم يف اكتشاف املشكالت حال ظهورها وتقدمي تغذية راجعة    مستقباًل،مهنته 

 . فورية للمتعلمني

 :لتواصلاسرتاتيجية التقومي اب لثاا: اث

عملية تعاونية بني املعلم واملتعلم جلمع املعلومات من خالل فعاليات التواصل عن مدى 
وكذلك معرفة طبيعة تفكريه، وأسلوبه يف حل املشكالت مما يعزز   املتعلم،التقدم الذي حققه 

قدرة املتعلم على مراجعة الذات، ويساعد املعلم يف تشخيص حاجات املتعلم والتخطيط 
 .للتدريس
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 التواصل: حتت اسرتاتيجية   اليت تندرجالفعاليات 

 األسئلة واألجوبة:  -1

 حل املشكالت من خالل طرح أسئلة وأسلوبه يف املتعلم،مجع معلومات عن طبيعة تفكري 
وختتلف عن املقابلة يف أن هذه األسئلة غري  تقدمه،مباشرة من املعلم إىل املتعلم لرصد مدى 

 مسبقاً. معدة 

 املقابلة: -2

لقاء حمدد ومعد له مسبقاً بني املعلم واملتعلم مينح املعلم فرصة احلصول على معلومات تتعلق 
 معني.حنو موضوع أبفكار املتعلم واجتاهاته 

 املؤمتر: -3

لقاء مربمج يعقد بني املعلم واملتعلم لتقومي مدى تقدم الطالب يف مشروع معني حىت اتريخ  
 تعلمه. الحقة والالزمة لتحسني د اخلطوات الومن مث حتدي النقاش،معني من خالل 

 اسرتاتيجية مراجعة الذاترابعاا: 

  الحقاً. وهيوحتديد ما سيتم تعلمه  تعلمه،حتويل اخلربة السابقة إىل تعلم عن طريق تقييم ما 
وتعزز   تعلمهم،عملية مستمرة، من خصائصها تعزيز قدرة املتعلمني على حتمل مسؤولية 

 لديهم.مهارات التفكري العليا تعزز  كما   أبنفسهم،ثقتهم 
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 :الذات كل منيندرج حتت اسرتاتيجية مراجعة 

 : تقومي الذات أوالا:

مث وضع   واضحة، ومنواحلكم عليه اعتماداً على معايري  األداء،وحتليل  مالحظة،القدرة على 
 خطط التحسني ابلتعاون مع املعلم.

وهتدف مراجعة الذات إىل فهم  ألداء.مالحظة: يهدف تقومي الذات إىل احلكم على ا
  األداء.

 : يوميات الطالب  اثنياا:

ويوضع هذا  مسعه،الطالب تتضمن خواطره حول ما قرأه أو شاهده أو  مذكرة يكتبها
 سجل سري التعلم اخلاص به.     مباشرة يفأو يكتب  الطالب، األمنوذج يف ملف 

 : ملف الطالب اثلثاا:

أو   إجنازاته،له وتوضيح عمال الطالب )عرض أفضل أعماملف يتضمن جتميعاً حمدوداً أل
يستخدم كدليل واضح   (. حيث رصد مدى التقدم التعليمي للطالب خالل فرتة زمنية معينة

ويظهر امللف   ، ويوضح إجنازاته أعماله،ألنه يضم أفضل  الطالب؛على التقدم الذي حيرزه 
اخلطوات الالحقة يف عملية  ح بتحديدمما يسم حتسني،اليت حتتاج إىل  القوة والنقاطمواطن 
على عمليات تعلم مهمة ميكن تطويرها ومتابعتها داخل وخارج املدرسة، فهو   ويرك ز التعلم،

 الطالب. يفتح آفاقاً للبحث واملعرفة أمام 
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 الطالب:خصائص ملف أعمال 

 التعليم. يتناسب مع تفريد  •
 النتاجات.يركز على تقومي  •
 القوة. يعزز جوانب  •
 التقومي. لطالب يف عملية ك ايشر  •
 اخلربات.يسهل انتقال وتبادل  •
 واستخدامه.حيتاج وقت طويل لبنائه  •

 : أدوات التقومي 

 : سلم التقدير .1

حيث ختضع كل فقرة لتدريج من عدة فئات أو   املتعلم،أداة بسيطة تظهر مستوى مهارات 
وميثل   ضئيل.حيث ميثل أحد طرفيه انعدام وجود الصفة اليت نقدرها بشكل  مستوايت،

  مزاايه:ومن  وجودها.وما بني الطرفني التدريج ملستوى  وجودها،الطرف اآلخر متام أو كمال 
وحتديده بشكل واضح مواطن والثبات، توفري جهد املعلم ووقته ومتتعه بدرجة من املوضوعية 

ع كما ويستخدم يف تقومي أنوا   تقدم،ومدى ما أحرزه من  تعلم،املالقوة والضعف يف أداء 
 ملتعلمني.خمتلفة ومتعددة من أداء ا

 إعداده: خطوات 

 أو إىل جمموعة من السلوكيات   األصغر،جتزئة املهارة أو املهمة إىل جمموعة من املهام 

 ترتيب السلوكيات املكونة للمهارة حسب تسلسل حدوثها. 

 التدريج املناسب على سلم التقدير لتقدير مدى إجناز املهارة اختيار 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

   :قديرسالمل الت

 رقمياً. ويدرج فيه وجود الصفة  العددي:سلم التقدير  •
 سلم التقدير الوصفي املختصر: ويدرج فيه وجود الصفة لفظياً وبصورة خمتصرة.  •
 :قواعد التصحيح /سلم التقدير اللفظي .2

فهو   خمتلفة،أداة تظهر سلسلة من الصفات املختصرة اليت تبني أداء الطالب يف مستوايت 
مما جيعله أكثر مساعدة للطالب يف حتديد   منه،ولكنه أكثر تفصيالً  ر،التقديسلم  يشبه

 ويستخدم ،املطلوب وجيب أن يوفر مؤشرات واضحة للعمل اجليد  للتحسن،خطواته الالحقة 
  مما يوفر تقومياً تكوينياً ألجل التغذية  واملنتج،لتقومي خطوات العمل  سلم التقدير اللفظي

ويُعد  من أكثر األدوات ، واملشروعمثل املقال اخلتامي ملهمة ما، إضافة إىل التقومي ، الراجعة
موضوعية ودقة يف تدريج السلوك أو الفعل كونه يتضمن أوصافاً لفظية واضحة وحمددة حول 

 املختلفة. األداء عند كل مستوى من مستوايته 

 سجل وصف سي التعلم  .3
 التعلم: سجل وصف سي  .4

جتارب   هتا أوقت عبارات حول أمور قرأهتا أو شاهدسجل منظم تكتب فيه الطالبة عرب الو 
حيث يسمح هلا ابلتعبري حبر ية عن آرائها اخلاصة واستجاابهتا حول ما   حياهتا،مرت  هبا يف 

وبذلك تتاح هلا الفرصة للتوسع يف التعبري عن انطباعاهتا األولية حبر ية وإمكانية ربط   تعلمته،
  حتسن من قدرهتا على التعبري وتطور إبداعاهتاتابة فالك األخرى،اخلربة مع أنواع التعلم 

 . وبيئة آمنة ، اً حساس اً ويتطلب تطبيق هذه االسرتاتيجية معلم
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املعلم(: السجل القصصي )سجل  .5

  املالحظة واحلالة اليت متت عندها  املتعلم،يسجل فيه ما يفعله  املعلم،وصف قصري مدون من 
وجيب على املعلم أن يكون   املتعلم، ويعطي السجل القصصي صورة واضحة عن تقدم

وأن يكون مستعد  ،القصصيأحكامها موضوعية عندما يدون مالحظاته يف السجل 
ألن املتعلمني يظهرون دالالت على النمو والتطور يف أوقات غري   وقت،للتسجيل يف أي 

واهتمامات   مهارات،ويعطي السجل القصصي مؤشرات صادقة يف التعرف على  متوقعة،
إرشادية وتوجيهية   تنبؤيه أووميكن توظيفه ألغراض  عام،وشخصيته بشكل  كه،وسلو  علم،املت
 .كما يتطلب وقتاً للتدوين واملتابعة والتفسري  عالجية،أو 
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 نظرايت التعلم 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :نظرايت التعلم هي

 النظرية السلوكية.( ۲النظرية البنائية. )( ۱)

 عرفية. ( النظرية امل4االجتماعية. ) ( النظرية 3)

 

النظرية البنائية

ةالنظرية السلوكي

نظرية االشراط 
الكالسيكي

نظرية التعلم 
بالمحاولة والخطأ

قانون التكرار

نظرية االقتران

نظرية االشراط 
االجرائي

ةالنظرية االجتماعي
مراحل التعلم عند 

باندورا

ة النظرية المعرفي

فظي نظرية التعلم الل
لـ اوزبل

نظرية الجشطالت

نظرية برونر

نظرية بياجيه في
النمو العقلي 

والمعرفي

نظرية التطور 
االجتماعي 
ألركسون
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : النظرية السلوكية ❖

ة والتطبيق، وتسلم أبنه ال  بتنبع من التجر  ن املعرفة الصادقةجمموعة من النظرايت تقول أب
السلوك اخلارجي للفرد والناتج عن   من دون مثري، وتركز على أن التعلم هو تغري يف استجابة
 اخلارجية.للمثريات  استجابته

   : هايأبرز منظر 

 ثري. جا ، سکنر، واطسن جون  ابفلوف، ثورندايك،

 : اليت تقوم عليها النظرية السلوكية العناصر

 اإلجيايب منه أو السليب. متعلم غالباً  السلوك -
 الدافعية هي املسؤولة عن حدوث التعلم.  -
 ملثري معني. االستجابة حيث حيدث التعلم عند واالستجابة؛  املثري -
 إىل تقويتها وتثبيتها.  ديؤ ي التعزيز واملمارسة، فتعزيز االستجابة اإلجيابية  -

 : نظرايت التعلم السلوكية أبرز

 اإلشراط الكالسيكي:   نظرية -1

غري   واملثري بني املثري الشرطي يرى ابفلوف أن هناك اقرتاانً   حيث أقدم النظرايت،من  -
  املثري غري الشرطي، وميكن االستفادة منها يف حيدثها الشرطي يف استدعاء االستجابة اليت

 فيها. ب غري مرغو  سلوكات   مرغوب فيها، وحمو )إطفاء(كات سلو  تعزيز

 التعلم ابحملاولة واخلطأ:   نظرية -2

احملاولة الناجحة،   ترتكه حيدث نتيجة احملاولة واخلطأ، واألثر املوجب التعلم يرى ثورندايك أن 
 . التدريب واملمارسة، األثر االستعداد، وللنظرية ثالثة قوانني هي: 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

مزيد من التدريبات فهي اليت تؤدي   إعطاء يركز جون واطسن على أمهية التكرار:  قانون  -3
التكرار  يف مبدأين مها مبدأ عكسةنامل فعالاأل وقد فسر واطسن تعلم االستجابة، من إىل مزيد

 اجلدة.ومبدأ 

فإن تكرار   االستجابة؛ حدوث  وقت ري ماثي أنه إذا نشط مثر يرى جا  االقرتان: نظرية -4
بل يكتفي   الشرطي،  فهو ال يهتم ابملثري غري االستجابة،حدوث تلك  إىل يهذا السلوك يؤد

 املثري واالستجابة.  نيابالقرتان ب

على مبدأ التعزيز أبنواعه  النظرية  يعتمد سکنر يف هذه اإلشراط اإلجرائي:  نظرية -5
د جعل التعلم، وق حدوث  واإلجيايب، والسليب( كعامل أساسي يف واملتقطع املختلفة )املستمر،

 :ك قسمنيالسلو 

 بواسطة مثري معروف.  عضوية استجايب: حيث تكون االستجابة غري سلوك .1
  بواسطة مثري غري معروف، ويرى أن  عضوية إجرائي: حيث تكون االستجابة سلوك .2

 تقويته من خالل التعزيز.   ميكن السلوك البشري من النوع اإلجرائي الذي  أغلب

 :املعلم يف املدرسة السلوكية دور

 االستجابة. التلميحات اليت تستدعي  دديحت -
 االستجاابت املناسبة ملواقف التعلم. واستدعاء املمارسات واخلربات الظهور املثريات  تنظيم -
 االستجاابت املرغوبة.  حلدوث  الظروف البيئية املناسبة للمتعلمني تنظيم -
 ة.بستجابة مرغو على أدائها لتحقيق ا املتعلم صغرية تضمن قدرة ات ياملهام إىل جزئ  جتزئة -
 الوقت املناسب لتعزيز كل فرد  حتديد -
 الذي حيتاجه كل متعلم للتأكد من جناحه.  الوقت حتديد -

 علم يف املدرسة السلوكية: تدور امل

 سليب يستجيب للمؤثرات ويطبقها. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 يف النظرية السلوكية:  الرتبوية التطبيقات

 عن طريق احملاولة واخلطأ. التعلم -
 شطة.نالستجاابت التعلم املتعلم عن طريق ا -
 تقييده. إعطاء املتعلم مساحة من احلرية وعدم  -
 االستجاابت الصحيحة لدى املتعلمني.  تعزيز -
 العالقة بني املعلم واملتعلم. حتسني -
 النظرية البنائية  ❖

   فكرهتا:

  ابلعمليات الداخلية للتعلم، وبناء معرفة جديدة   بناء املتعلمني معرفتهم أبنفسهم، فهي هتتم
 السابقة.معرفته  بناء على

   أبرز منظريها: 

 . ديوي جان بياجيه، فاجو تسکي، جون 

 :األسس اليت تقوم عليها النظرية البنائية

 . إليه نتقلتتبين املعرفة داخل العقل، وال  -
 . باً املتعلم فيها نشط وليس سل  -
 ما لديه من معلومات.   املعىن بناء علىبينيستقبله، وييفسر املتعلم ما  -
 املعرفة.ري يف بناء للمجتمع أثر كب -
 التعلم يقرتن ابلتجربة وليس ابلتلقني. -
 . مائي نالتعلم ال ينفصل عن التطور ال -

 مراحل التدريس يف النظرية البنائية:  

 . االستكشاف، املشاركة، التوسيع التنشيط،
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :النظرية البنائيةدور املعلم يف 

 هتيئة بيئة التعلم، وانتقاء أنشطة التعلم.  -
 علومات. ول إىل مصادر املاملساعدة يف الوص -
 التساؤل. البنائية،تشجيع املناقشة  -
 وتقوميه. إشراك الطالب يف إدارة التعلم  -

   البنائية:دور املتعلم يف النظرية 

 خالل ممارسته للتفكري العلمي اكتشاف ما يتعلمه  -
 الذاتية بنفسه  بناء معرفته -
 التعلم  البحث عن معىن خلرباته مع مهام  -
 لم إجناز مهام التع مشاركة زمالئه يف -
 ر.تكاجتماعي، مب  نشط،املتعلم  -

 : من التطبيقات الرتبوية للنظرية البنائية

 املعلومة. تكليف الطالب بعمل للحصول على -
 رفع مهارات الطالب يف جمال االتصال. -
 العمل. وروح  الدافعية والتحفيز لضمان استمرارتوفري  -

 

 

 

 

 



 

204 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : النظرية االجتماعية ❖

فقها ابلتعلم ابلنمذجة، وهي تؤكد على و  علمملالحظة، ويسمى التتسمى نظرية التعلم اب
التغري يف السلوك والتعلم إىل  وتعزو للسلوك واملعرفة والتأثريات البيئية،  املتبادل التفاعل

 تقليده.أي مالحظة سلوك معني وحماولة  والتقليد، املالحظة

   منظريها:  أبرز

 ابندورا، ريتشارد والرتز، روتر.

 االجتماعية:النظرية  أساسيات

 العمليات املعرفية.  تدخل اخلارجية تؤثر يف السلوك من خالل املثريات  -
 البيئية.  والتأثريات  احلتمي املتبادل السلوك واملعرفة التفاعل -
 . مثال السلوك اإلنساين متعلم ابتباع منوذج أو معظم -

 :التعلم عند ابندورا  مراحل

 شرط أساسي حلدوث التعلم. وهي هتمام، النتباه: مالحظة ما يفعله اآلخرون اب .1
 االحتياج إليها واسرتجاعها.  حلني االسرتجاع االحتفاظ: االحتفاظ ابخلربات  .2
 .لألداء الدافعية: أن يكون لدى املتعلم دافع .3
 اإلنتاج: أداء العمل كما رآه املتعلم. إعادة .4

 : النظرية االجتماعيةيف  الرتبوية التطبيقات

  ( حلني التالميذ على مالحظتهاالنمذجة ) لعديد من النماذجاملعلم استخدام ا يستطيع -
 وإتباعها. 

 من أتثرهم أبقواهلم ونصائحهم. أكثروتصرفاهتم، التالميذ بسلوك معلميهم  يتأثر -
 بعضهم عندما يشاهدون كفاءاهتم. يقلدون املزاوجة بني الطلبة املتميزين وغريهم؛ ألهنم -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : النظرية املعرفية ❖
وضمن شروط ومتطلبات تساعد  املختلفة، ، عرب املواقفابت نسبياً السلوكي الث التغري -

 . يف الشخصية اإلنسانية دميومته على
والذاكرة واالستقبال  والفهم ابلعمليات املعرفية الداخلية، كاالنتباه ابالهتمام النظرية تعني -

 ومعاجلة املعلومات. 

 :  أبرز منظريها

 ل، جانييه، برونر. بأوز ن بياجيه، ليفني، جا ت ري ک  کوفکا،  ت ري ک  مر،يماکس فرهت

 :نظرايت االجتاه املعريف  أهم

 املعلومات بطريقتني مها:   يكتسب أن املتعلم زبلاو نظرية التعلم اللفظي: يرى  -1

 .والتعلم ابالكتشاف ابالستقبال، التعلم

لم وعليه فأنواع التع التام،ىن معلومات جديدة بطريق احلفظ، أو املع يتعلم يرى أن التلميذ  -
 : عند أوزيل أربعة

 ابلتلقي القائم على املعين. التعلم .1
 احلفظ.ابلتلقي القائم على  تعلم .2
 .ابالكتشاف القائم على املعىن تعلم .3
 ابالكتشاف القائم على احلفظ. تعلم .4
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : أبرز االجتاهات املعرفية )اجلشطالت( من

 اجلشطالت:    نظرية

السلوك  بدراسة  كية، فنادت النظرية السلو کرد فعل لرفض فرهتيمر   ظهرت يف أملانيا على يد
 أجزائه. ككل؛ ألنه أكرب من جمموع 

 کوهلر.  کوفکا،  کورت   فرهتيمر،ماکس   :منظري اجلشطالتية أبرز

 : اليت جاءت هبا نظرية اجلشطالت املفاهيم

كل متسق ذو معىن قابل لإلدراك،    وهو  النمط،: تعين الصيغة والشكل أو اجلشطالت -
 . لكل، ومتيزه عن اجملموعصفة ا تعطيه عالقات  حتكمه

 واالنتظار.فرتة من التأمل  بعد : أي التوصل إىل حل املشكلة فجأةاالستبصار -
 الفرد السابقة، وما يراد اكتسابه من خربات  املعريف: إجياد نوع من االنسجام بني االتساق -

 ريفحل له، مث استعادة التوازن املع إىل جديدة، واستبصار املوقف والوصول خربات 
أو البيئية أو حمددات املوقف   احلسية التنظيم اإلدراكي: إعادة تنظيم املتغريات  إعادة -

 جديدة. املتغريات معاين  تكتسب معها بصورة املشكل

 : أبرز االجتاهات املعرفية )نظرية برونر( من

ليت يقوم وهو يرى أن األساليب ا االكتشايف، برونر يف النمو املعريف: اهتم برونر ابلتعليم نظرية
 : بتمثيل الواقع من خالهلا ثالثة أمناط  واألطفال الكبار

 .ي معنيالتنفيذ الفعلية لنشاط عقل  عمليات  العملي: يتعلم الطفل عن طريق النشاط .1
الذي تستخدم فيه الصور العقلية،   التفكري التصوري )التخيلي أو األيقوين(: النشاط .2

 . الطفل من خالل ختيله حلركة األشياء يفكر حيث
 ا. وقواعده اللغة مع يتفق الرمزي: القدرة على تناول املفاهيم مبا  النشاط .3
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :  نظرية برونرل  الرتبوية التطبيقات

 . التخيلي إىل الرمزي حسب الفئة العمرية إىل التدرج يف املعرفة من احلسي -
 .اً من األبسط إىل األكثر تعقيد املادة تنظيم -
 البصرية واللغة. الوسائل الدمج بني -

 :بياجيه يف النمو العقلي واملعريف   ةنظري

 . منها على ما قبلها وتتأثر هبا  مرحلة بياجيه النمو العقلي إىل أربع مراحل تبين كل قسم

وفيها يتعرف الطفل على البيئة   الثانية، من الوالدة إىل السنة املرحلة احلسية العقلية: -1
عنه يعين عدم  الشيءواختفاء  ة،املاضي ويركز على األحداث الظاهرة دون احلواس، من خالل

 وجوده.

 والتمركز وتتميز بسرعة النمو اللغوي،  السابعة، من الثانية إىلمرحلة ما قبل العمليات:  -2

 واخليال.الذات، وال مييز بني الواقع  حول

عشرة، وتتميز يف بدايتها بظهور   احلادية من السابعة وحىت مرحلة العمليات احلسية: -3
، وتتمثل  وليس لفظياً  عيانياً  املشكالت  حول الذات، حل  التمركزاالجتماعي،  لوالتفاع اللغة

، ترتيب األشياء   البسيطة التفاعل االجتماعي، حل املشكالت احلسابية بزايدة يف هنايتها
من مصادر  املعلومة احملسوسة ويفكر بشكل حمسوس، أيخذ  األشياء ، يتعلمتصاعدايً   باً يترت

 .الذات  حولخمتلفة، يقل التمركز 

وتتميز ابلتفكري اجملرد والوصول  عشرة،  من احلادية :العمليات اجملردة )الصورية(  مرحلة -4
عما سبق، فيمكنه وضع   خمتلفة وتنمو القدرة على حل املشكالت بطريقة منطقية،  إىل نتائج

ومن أهم مظاهرها:  الفروض، مث يبدأ ابلتجريب والتحقق من صحة للمشكلة فروض 4أو  3
والناقد، وحل  اإلبداعي، وليس احملسوس، القدرة على التفكري اجملرد رتكيز على التفكريال

 . الراشدين االنتقال إىل تفكري صحتها،والتحقق من   الفروض املشكالت، وضع
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 ن: التطور االجتماعي إلريكسو   نظرية

اد لنظرية  االجتماعي، وهي امتد التطبيع إريكسون ابلعوامل اخلارجية وأثرها يف عملية اهتم -
نفسية اجتماعية تغطي  مراحل  عند فرويد، عن طريق تطوير جمموعة النفسي التحليل

 فرتات احلياة املختلفة.

فإنه   سليماً  الطفل منوا اجتماعياً  فيها  إذا منح (: ۲  - ۰الثقة مقابل عدم الثقة ) -1
 وعكس ذلك يفقده األمان. ابآلخرين، سيتعلم الثقة

فيها الطفل شيئا من االستقاللية   حيقق  (:4  - ۲جل والشك )مقابل اخل الستقالليةا -2
 النفس يف األكل واإلخراج.  على واالعتماد

تعبري فعلي عن االستقاللية   مرحلة  هي (: 6 -  4ة مقابل الشعور ابلذنب ) دأ املبا -3
 الضمري وتطوير

ىل أن  وفيها يدرك الطفل أنه حباجة إ(: 12  - ۹االجتهاد يف مقابل الشعور ابلنقص ) -4
 بني األطفال اآلخرين. مكاانً  جيد

فيها املراهق لصراع حتديد اهلوية؛   يتعرض  (:۱۸ -  ۱۲اهلوية مقابل اضطراب اهلوية )  -5
 اخلالف. رونة وجتنب اتساع مبمعه  التعامل فيجب

مييل الفرد إىل تكوين عالقات  حيث : (۳۰  - ۱۸الصداقة مقابل العزلة ) تعلم  -6
 . اجتماعية 

 مرحلة اإلنتاج والعطاء. هي (:5۰ -  ۳۰ل الركود ) تاجية مقابتعلم اإلن -7

املراحل السابقة، فلو مرت أبمان   نتاج هي الوفاة(:  -  ۹۰التكامل مقابل اليأس ) - 8
 فيها إىل قمة التكيف والتكامل. اإلنسان وصل
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 :  نظرية التطور االجتماعي إلريكسونيف  الرتبوية التطبيقات

 . للطفل يلفظوال جتنب اإلذالل اجلسمي -
 . واالستقاللية السيطرة توفري ما يساعد الطفل على -
 وحتديهم أبهداف واقعية. كراشدين  التعامل مع املراهقني -

 : نظرية التطور االجتماعي إلريكسون عيوب

 . األخرى اجلوانب اهتمت ابجلانب الوجداين وأمهلت -
 . األفراد مل تراع الفروق الفردية بني -
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 الفروق الفردية 
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 الفردية:  روق الف

 للصفات املختلفة.  املتوسط اجلماعياالحنرافات الفردية عن  •
ذلك التباين الذي حيدث بني األفراد يف قدراهتم العقلية وخصائصهم النفسية واالجتماعية   •

 . بسبب اختالف ظروفهم البيئية واالجتماعية 

 : يف الفروق الفردية املؤثرةالعوامل 

 الوراثة.  •
 البيئة العائلية.  •
 الزمين. ر العم •
 اجلنس. •
 مستوى العمليات العقلية. •

 األعمال واالختبارات التحريرية والشفوية داخل غرفة الصف. •

 املناقشات احلرة وغري احلرة. •

 الصف.التحدث مع التالميذ خارج غرفة  •

 السجالت املدرسية اخلاصة ابلتالميذ.  •

 . االنشطة املدرسية املختلفة •
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 مفهوم تفريد التعليم: 

 يهتم ابلفرد ويرتك أمر تقدمة إىل قدراته الفردية وسرعته الذاتية. جي منهتغيري  •
هو ذلك األسلوب أو النمط من التعليم املوجه حنو حاجات الفرد ويتيح له ألن يتعلم   •

 وينمو ابلسرعة والقدر اللذان يناسبان قدراته وإمكاانته.

 فلسفة تفريد التعليم: 

 . الفردية بني املتعلمني روقالفيقوم هذا النمط من التعليم على أساس  •
 كل فرد متعلم وفق هذا النظام هو حمور الرتكيز ابعتباره شخصية فريدة يف حد ذاهتا.  •
وعلى املرونة واالنفتاح والتنوع وابلتايل االبتعاد   اإلنساينيركز تفريد التعليم على اجلانب  •

 عن النمطية.
 .  املعلم متاماً يسيطر عليه  التدريس الذييؤكد على أوجه التعلم املتعددة وليس على  •
 األخذ مببدأ الدميقراطية.  •

 أهداف تفريد التعليم: 

 مراعاة الفروق الفردية. •
 حتقيق دميقراطية التعلم.  •
 تنمية االستقاللية يف التفكري والعمل وحتقيق الذات لدى املتعلم. •
 جماراة االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي. •
 ملدارس. ازدايد أعداد الطالب ابمواجهة  •
 تطوير عملية التعليم والتعلم واستمراريتها.  •
 .تلبية حاجات إبداعية لدى املتعلم •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 شروط تفريد التعليم: 

 اإلميان واالقتناع بفكرة التعليم الفردي كأساس أويل للعمل. •
السابقة إعداد اختبار قبلي مدخلي لتحديد استعدادات كل متعلم وميوله وخرباته  •

 واحتياجاته اخلاصة. 
 سلسلة من األهداف التعليمية السلوكية املتفاوتة املتدرجة يف املستوى وابلتايل فريتو  •

 التنويع يف األنشطة التعليمية. 
 مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني فيما يسند إليهم من أعمال. •
 تنمية الثقة املتعلمني أبنفسهم وإاثرة الدافعية لديهم.  •
 به. به قدراته، وابلسرعة اليت تناسمن أن املتعلم يتعلم مبا تسمح  التأكد  •
 إاتحة فرص الدراسة املستقلة للتلميذ ليتمكن من التقدم بناء على سرعته الذاتية.  •
 متعلم. وفري املواد واألجهزة واملوارد واملصادر اليت حيتاجها كل ت •

 جماالت تفريد التعليم: 

يمية تسمح لكل إعداد قائمة من األهداف التعل  وهنا يتم تفريد األهداف التعليمية:  •
 يستطيع اجنازها. منها أهدافاً متعلم أن خيتار 

 حبيث ينبغي تقدمي مادة دراسية تناسب مستوايت الطلبة، تفريد حمتوى املادة املدرسية: •
 وقدراهتم املختلفة.

حبيث تتاح للمتعلم حرية اختيار أسلوب أو طرائق   تفريد األساليب والطرائق التعليمية: •
 سواء كانت فردية أم مجاعية. التعلم اليت تناسبه 

توفر عدد كبري من الوسائل التعليمية ليختار منها املتعلم  مبعىن  التعليمية:تفريد الوسائل  •
 وقدراته وحاجاته.  أهدافه، ويتفقما حيقق 

أن تتصف  التقومي، علىذلك من خالل توافر كافة أساليب  ويتم التعليم:تفريد تقومي  •
 . ابلتنوع والشمولية
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 تعليم الفردي: لم يف ال دور املع

ال حتل برامج التعليم الفردي حمل املعلم، بل حتمل عنه تدريس أساسيات املادة، وترتك له   •
 اجلماعية. أجزاء املوضوع الرئيسة اليت تستدعي الشرح واملناقشة 

يم الفردي من املعلم بذل جهد كبري يف تشخيص نقاط القوة والضعف  يستدعي التعل  •
لم، وتزويده ابملواد التعليمية املناسبة، ومتابعة تقدمه وتصويب وحتديد حاجات كل متع

 فوري.مسريته بشكل 

 : تفريد التعليم كنظام
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 طرائق تفريد التعليم: 

 منطقياً  عبارة عن طريقة لرتتيب املعلومات يف خطوات صغرية مرتبة ترتيباً  التعليم املربمج. •
، يعطى تدرجيياً  لب يف تعلمه انتقاالً هتدف إىل حتقيق أهداف تعليمية حمددة، وينتقل الطا

 خالهلا تغذية راجعة فورية، وقد تكون على شكل مادة مكتوبة، أو مرئية، أو آلة.   
عن قطع متاثل صفحة الكتاب املدرسي وحتمل على أحد    ةعبار  األعمال:صحائف  •

بصيغة  اجنازها، وتكونمن األنشطة واألعمال اليت يطلب من التلميذ  وجهيها عدداً 
( وحتمل كل صحيفة رقم يكون هو رقم اهلدف التعليمي  ارسم، اكتب قارن )طلب لا

 خاصة. ح ياملرتبط هبا كما يكون هلا بطاقة تصح
عن بطاقات حتتوي املادة التعليمية مبستوايت خمتلفة لإلاتحة   عبارة  التعليمية:البطاقات  •

مال حائف األعترتبط بص دوق ،وقدراهتمالفرصة للطالب ابختيار ما يناسب حاجاهتم 
 املدونة هبا وقد تكون هي الوجه اآلخر للصحيفة. إجاابت األسئلةفتحوي 

ومهارات   ةررة إىل وحدات مفهوميويتم فيها جتزئة املادة الدراسية املق الدورات املصغرة: •
ويتقنها مث   للمتعلم، فيدرسهاكل وحدة   قصرية وتعطىعلى كل منها دورة  تعليمية، يطلق

حسب سرعة  وذلك  مسبقاً خطة منظمة  املعلم، وحسبأخرى إبشراف ينتقل إىل وحدة 
يتم جتنب  أخرى، مبعىنال يدرس املتعلم وحدات مشاهبة يف مساقات  ذاتيا وهنااملتعلم 

 تكرار الوحدات املتشاهبة يف مساقات خمتلفة.
عبارة عن وحدات منظمة حتتوي على نشاطات خمتلفة هتدف إىل  احلقيبة التعليمية: •

د املعلم أهدا ف معينة يستخدمها األفراد أو اجملموعات من الطالب دون وجو  التوصل
يعين ذلك عدم  اخلاصة، واليتفاعل الطالب مع املادة التعليمية حسب سرعته  حبيث

من أجل إتقان   يستعني ابلدليل امللحق ابحلقيبة أحياانً  ، وقدهنائياً االستعانة ابملعلم 
 التعليم.
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تعد من أفضل االسرتاتيجيات والنظم التعليمية ألهنا   :تقان التعلمإسرتاتيجية بلوم إل •
وهي إسرتاتيجية تراعي قضية الفروق الفردية   ،دريس اجلماعي وتفريد التعليمجتمع بني الت

بني املتعلمني بصورة منهجية منظمة ومنتظمة، متكن نسبة كبرية من املتعلمني من الوصول  
عتمد على التعليم اجلماعي يف البداية، حيث يقوم إىل مستوى واحد من اإلتقان فهي ت

 ج بعدي.املعلم ابلتعليم أوال مث بعد ذلك تتخذ إجراءات التفريد كعال
 وقد بين بلوم إسرتاتيجية على املنطق التايل: 

إذا كان الطالب يوزعون توزيعا اعتدالياً، وتقدم هلم فرص متساوية للتعلم ونوعية واحدة  
منهم يتوقع أن يصل إىل مستوى اإلتقان، ولكن إذا حصل كل من التعلم فإن قليال 

ليم، فإن غالبة الطالب ميكن أن طالب على فرصة خمتلفة للتعلم ونوعية خمتلفة من التع 
 . حيققوا مستوى اإلتقان

 مميزات تفريد التعليم: 

 يراعي املستوايت املختلفة للذكاء املتعلم واملتعلمني. .1
 س واالعتماد عليها. يعود املتعلم على الثقة ابلنف .2
 ميرن املتعلم على اإلجادة واإلتقان. .3
 املعلومة بذاته.يدفع املتعلم إىل البحث والتنقيب عن  .4
 جيعل عملية التعليم ممتعة للمتعلمني. .5
 . يزود املتعلمني ابلكثري من املهارات  .6
 يقلل من الكثري من العوائق واملشكالت التعليمية.  .7
 لوجية. يتفق مع التطورات العلمية والتكنو  .8
 أو الرتبية مدى احلياة.  ة املستمر يسهم يف الرتبية  .9

 

 



 

217 
 

W3ood_altakror
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 سلبيات تفريد التعليم: 

 يالءم طالب املرحلة االبتدائية الدنيا. ال  .1
 صعب على الطالب الضعاف يف القراءة.   .2
 غري مناسب للتالميذ الذين ال يتبعون اإلرشادات والتوجيهات.   .3
 ات اجلماعية( ضية، املناقش )األلعاب الراي ال يصلح لبعض املواد الدراسية  .4

 معوقات تفريد التعليم: 

 حيتاج إىل إعداد جيد من املعلم.  .1
 اج إىل إمكاانت وتسهيالت مادية قد تكون صعبة يف بعض الدول النامية. حيت .2
 التالميذ وأولياء األمور أبمهيته.  املعلمني، وتوعيةحيتاج إىل تدريب  .3
 ه. تكاليفتفضيل التعليم التقليدي لسهولته ولقلة  .4
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 مفهوم التغذية الراجعة: 

الكفاية التعليمية فهما   أالتغذية الراجعة يلتقي مع فكرة معرفة النتائج لتحقيق مبدان مفهوم 
هي ان املتعلم يعتمد على توجيه وتقومي خارجي مبعىن انه  و مفهومان يعربان عن ظاهرة واحدة 

عليه اغلب الرتبويني   ما أكدا تعلمه وادائه وهذه مبدى تقدمه يف دحيصل على معلومات تزو 
 .ئق التدريس والتعلم احلركييف جمال طرا

 التغذية الراجعة: أمهية 

. ضرورية ومهمة يف عمليات الرقابة والضبط والتحكم والتعديل اليت ترافق وتعقب عمليات 1
  الصفي.التفاعل والتعلم 

 األفضل.ىل هلا أمهية كبرية يف تعديل السلوك وتطويره إ .2

.إضافة إىل دورها املهم يف استثارة دافعية التعلم، من خالل مساعدة املعلم لتلميذه على  3
 إلغاؤها.اكتشاف االستجاابت الصحيحة فيثبتها، وحذف االستجاابت اخلاطئة أو 

يف زايدة فاعلية التعلم، واندماجه يف املواقف واخلربات التعلمية عن   كبرياً   تسهم إسهاماً . 4
   الراجعة. يق تزويد املعلم لتالميذه ابلتغذية طر 

املعلم الذي يُعىن ابلتغذية الراجعة يسهم يف هتيئة جو تعلمي يسوده األمن والثقة واالحرتام  .5
رسيخ املمارسات الدميقراطية،  بني الطالب أنفسهم، وبينهم وبني املعلم، كما يساعد على ت

 واخلرباتية. ابية حنو قدراهتم التعليمية واحرتام الذات لديهم، ويطور املشاعر اإلجي
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 :انواع التغذية الراجعة )حسب زمن تقدميها(

هي ذلك النوع الذي يتصل ابلسلوك املالحظ ويعقبه مباشرة   . التغذية الراجعة الفورية:1
حبيث يتم تزويد املتعلم مبعلومات أو توجيهات او إشارات تلزم تعزيز او تطوير او تصحيح 

 ك. هذا السلو 

ويتم يف هذا النوع تزويد املتعلم مبعلومات عن سري أدائه يف   . التغذية الراجعة املؤجلة:2
عن يوم واحد، وال تزيد عن أسبوع واحد من  لال تقه بفرتة زمنية االختبار بعد االجابة عن 

 تقدمي االختبار. 

 :انواع التغذية الراجعة )اجتاهها(

االستجابة صحيحة او اجنزت بشكل جيد،  إىل أن وتشري  . التغذية الراجعة االجيابية:1
 وتتم من خالل التشجيع واملديح. 

هي املعلومات اليت تتبع اخلطأ الذي يصدر عن املتعلم، وقد  . التغذية الراجعة السالبة:2
ويقول املعلمون ان عدد التعليقات االجيابية جيب ان يفوق   ،تكون مفصلة أو غري مفصلة

 لزايدة الدافعية لدى الطلبة. يب وذلك قد السل عدد تعليقات الن

 (:حسب طريقة احلصول عليها)التغذية الراجعة أنواع 

وتشري إىل الرسائل اجلسمية اليت تصدر عن التواصل  . التغذية الراجعة غي اللفظية:1
 البصري، أو تعبريات الوجه، أو وضع اجلسم.

ق كتابة معلومات وتعليقات، عن طري املتعلم هي اليت تقدم إىل  . التغذية الراجعة املكتوبة:2
وهي وسيلة جيدة متكن املتعلم من مقارنة اعمال اقرانه. وهذا النوع مفيد مع الطلبة االكرب 

 . سناً 
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 :(حسب مصدرها)التغذية الراجعة أنواع 

هي املعلومات اليت يتلقاها الفرد عن ادائه من خالل  . التغذية الراجعة الداخلية:1
  لنتائج ذلك األداء، وهذا النوع يالزم نشاطات التعلم خطوة خطوة أثناء مالحظاته الذاتية 

 القيام ابملهمة. 

وهي املعلومات اليت يتلقاها الفرد عن أدائه من مصدر . التغذية الراجعة اخلارجية: 2
أو احلاسوب، وتقدم بعد القيام ابملهمة، ويتضمن هذا النوع من  خارجي مثل املعلم أو األقران 

ويف بداية التعلم يتم االعتماد ، الراجعة كل ما ينتج عن طريق تفاعل املتعلم مع البيئةالتغذية 
أبول حىت يتم االعتماد على التغذية الراجعة  على التغذية الراجعة اخلارجية مث حتسب اوالً 

 الداخلية.

 : (حسب وظيفتها)الراجعة  التغذيةأنواع 

يتم فيها اعالم املستجيب بصحة  الراجعة اليتوهي التغذية . التغذية الراجعة اإلعالمية: 1
 استجابته او اخلطأ فيها دون تصحيحها. 

ويتم فيها إعطاء العبارات التصحيحية املتمثلة بتدقيق  . التغذية الراجعة التصحيحية: 2
ة خطوات احلل، وتطبيق القوانني والنظرايت ومراجعة  ومراجع ،العمليات احلسابية مثالً 

 املشاهبة. املفاهيم واألمثلة 

يتم يف هذا النوع تزويد املتعلم مبعلومات حول صحة   التغذية الراجعة التفسيية: .3
على ورقة   اىل ذلك تفسري االستجاابت اخلاطئة كتابياً  ابإلضافةاستجابته أو عدم صحتها  

االستجابة كما اهنا تعمل على تصحيح االستجاابت اخلاطئة للفرد وتبني له سبب هذا 
 اخلطأ.

ويتم يف هذا النوع تزويد الفرد ببعض العبارات اللفظية  ذية الراجعة التعزيزية:لتغ. ا4
 . واملكتوبة مثل: اشكرك، احسنت، ممتاز وغري ذلك من عبارات التعزيز
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 عة:شروط التغذية الراج

   واالستمرارية.جيب أن تتصف التغذية الراجعة ابلدوام  .1

   حمددة.داف جيب أن تتم التغذية الراجعة يف ضوء أه .2

   .دقيقاً  علمياً  يتطلب تفسري نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا، وحتليالً   .3

حبيث تشمل مجيع عناصر العملية   ابلشمولية، جيب أن تتصف عملية التغذية الراجعة   .4
   والعمرية.التعليمية التعلمية، ومجيع املعلمني على اختالف مستوايهتم التحصيلية والعقلية 

   دقيقة. يستخدم يف عملية التغذية الراجعة األدوات الالزمة بصورة  أن جيب .5

ت اإلجنازا . أن تكون مالئمة، أي ان تكون موجهة للطالب من املعلم من حيث 6
 واحلاجات واالهتمامات.

 معلومات عن اداء الطلبة واملعلم. . ان تكون فورية، أي ان توفر فوراً 7

 ليمي.جنازات الطلبة واداء املعلم التع. ان تكون واقعية، ومبنية على ا8

. ان تكون مساعدة، توفر اقرتاحات ومعلومات للطلبة بتحسني تعلمهم ولتحل املعلومات  9
 مات اخلاطئة. الصحيحة حمل املعلو 

 . ان تكون سرية، وتوجه مباشرة للطالب او املعلومات بدون وسيط. 10

 مرار وزايدة جهود التعلم والتعليم.. ان تكون مشجعة، أي تدفع الطالب واملعلم لالست11

 . أن تكيف مع تطور قدرات الطلبة ومنائها. 12

 :العوامل املؤثرة على التغذية الراجعة

  .رحلة التعلم •
   .اعطاء التغذية الراجعةوقت  •
 . نوع الفعالية او املهارة املراد تعلمها •
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 :فوائد التغذية الراجعة

   األداء.تطوير  •
   .فتوجيه االستجابة حنو اهلد •
  .حافز للمتعلم •
   . تعليمية تعزيزية •
 . مقارنة االداء مع اهلدف •

 : التطبيقات الرتبوية للتغذية الراجعة

وخاصة عندما تكون استجابة الطالب  املكتوبة واللفظية معاً استخدام التغذية الراجعة  .1
 خاطئة. 

ت حبيث تكون  استخدام التغذية الراجعة املكتوبة يف الواجب البييت ومع تصحيح االجااب .2
 دقيقة وواضحة ويستطيع الطالب مراجعتها عند احلاجة. 

اسرتجاع االوراق   للطلبة عندما حياول املدرس أكربحتقق تغذية راجعة سريعة وفائدة  .3
 االمتحانية بسرعة للطلبة.

 الفرق بني التغذية الراجعة والتعزيز: 

 .التغذية الراجعة أكثر دقة من التعزيز

 تعزيز لا التغذية الراجعة
 التغذية الراجعة تراكم معريف  ▪
 التغذية الراجعة فهي معلومات متعلقة ابألداء  ▪

 التعزيز تراكم وجداين  ▪
 مرتتبة على األداء.التعزيز هو نتيجة  ▪
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 النشاط املدرسي
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 تعريف النشاط املدرسي: 
هو جممل الربامج واألنشطة اليت ميارسها الطالب داخل املدرسة أو خارجها وفقاً مليوهلم  

عداداهتم وقدراهتم وحسب اإلمكاانت املتاحة هلم واليت تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً أو  واست
 حتت إشراف املدرسة سعياً لتحقيق أهداف العملية التعليمية. مباشر وتتم غري 

 : أقسام النشاط املدرسي

 : نشاط داخل الفصل .1

لى منو متوازي مع أنشطة مصاحبة للدرس ومتثل موقع الصدارة يف املنهج املدرسي وتعمل ع
جانب التوجيه املباشر من و  طيط السليمالوسائل التعليمية وطرق التدريس وتستند إىل التخ

 املعلم وتساهم يف بلوغ أهداف املنهج اليت يصعب حتقيقها من خالل املادة الدراسية وحده 

 اسي: النشاط يف جممل األعمال اليت يقوم هبا الطالب عادة داخل الفصل الدر هذا  يظهرو  

 الطالب.عرض ومناقشة امللخصات والبحوث اليت يعدها  -
 األخرى.استخدام مكتبة الفصل ومصادر التعلم  -
 الدراسة. إعداد جملة احلائط داخل حجرة  -

 :نشاط خارج الفصل .2

ويتمثل يف قيام الطالب خارج الفصل داخل املدرسـة بتكوين مجعيات أو مجاعات خمتلفة 
األنشطة الثقافية املختلفة  الفنية،الرتبية  الرايضية،الرتبية  املوسيقى، املسرح،مثل: مجاعة 

 العامة.وتقدمي أنشطتها وبراجمها داخل املدرسة وفق خطة وبرانمج زمين وكذلك اخلدمات 

 :طبيعة ختصصية أنشطة ذات .3
 االجتماعية. مجاعات املواد  -
 التعلم.مجاعات مصادر  -
 البيئة. مجاعات املهارات احلياتية  -
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 : املدرسي أمهية النشاط

خصباً ليكتسب الطالب املهارات واخلربات االجتماعية  املدرسي مكاانً يعترب النشاط  •
والعملية واملعملية اليت قد ال يتسىن له غالباً اكتساهبا داخل القاعات الدراسية وذلك 

 اليدوي. واحرتام العمل املسؤولية، التخطيط، حتمل ، التعاون مثل:
جيههم مهنياً  ميول الطالب ومواهبهم ومن مث يتم تو  شفاملدرسي تكتعن طريق النشاط  •

 ودراسياً. 
إاثرة استعداد الطالب للتعلم وجيعلهم أكثر قدرة على  املدرسي ميكنعن طريق النشاط  •

  .مواجهة املواقف التعليمية واكتساب املعلومات واحلقائق واملفاهيم
احلياة مما يرتتب عليه عن طريق النشاط يعيش الطالب مواقف تعليمية شبيهة مبواقف  •

لطالب مما تعلمه عن طريق املدرسة يف البيئة اليت يعيش هبا وانتقال أثر ما سهولة استفادة ا
 تعلم إىل حياته املستقبلية 

 الرتبوي: أهم شروط النشاط املدرسي للربانمج 

 اجملتمع. أن تكون منبثقة من فلسفة  •
 التناقض. أن تكون واضحة خالية من  •
 سلوك.ا إىل أن ُيسهل ترمجته •
 الطالب.أن تكون مالئمة خلصائص  •
 والبشرية. أن تتمشى مع إمكاانت املدرسة املادية  •
 ومتنوعة. أن تكون شاملة  •
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 : أهداف النشاط املدرسي

جيب أن يكون للنشاط املدرسي قيمة تعليمية وتربوية مبعىن أم يكون له عالقة وارتباط   (1
 أكثر. هبدف تربوي أو 

 :واالجتاهات اإلجيابية مثل التفكري، املعرفة،عناصر  ىسي عل املدر أن يشمل النشاط  (2
   اآلخرين.احرتام  العلمي،التفكري  الوجدانية،املشاركة  التعاون(، )

ببعضها حبيث تكون املهارات التعليمية   املدرسي مرتبطةأن تكون أهداف النشاط  (3
 لألنشطة اجلديدة مبنية على أنشطة سبقتها 

بتنمية املهارات األكثر تعقيداً على ر خاصة األنشطة املتعلقة أن تتدرج األنشطة ابستمرا  (4
 بلها.قمدار السنة فتكون األنشطة اجلديدة أكثر عمقاً وحتديداً من اليت 

احلرص على ممارسة األنشطة الطالبية ابستمرار حىت ميكن االستفادة من اآلاثر التعليمية   (5
 .ياة احلللنشاط مث القدرة على االستفادة منها يف جمال 

على النظام بشكل عام وعلى تنظيم ما تعلم مث  املدرسي الطالبأن يساعد النشاط   (6
  النفس.د على العمل على تنمية مهارته وتعويده على االعتما

أن تراعى األنشطة الطالبية الفروق الفردية عند ختطيط وتنفيذ وتقومي برانمج النشاط  (7
 املدرسي. 

مبعىن أن  أن يتاح جلميع الطالب االشرتاك يف برانمج النشاط كل حسب قدرته وميوله (8
 متنوعاً. يكون مرانً 

 اعية يف نفوس الطالبأن تعمل األنشطة الطالبية على ترسيخ القيم واملعتقدات االجتم (9
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 الصحة النفسية 
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 مفهوم الصحة النفسية عند مدارس علم النفس: 

 التحليلية:  املدرسة  -1

فرويد مؤسس املدرسة التحليلية يف علم النفس أن الفرد الذي يستطيع أن حيقق الصحة   يرى
 املنتج عموماً وتتمثل الصحة والعملالنفسية لذاته هو الشخص القادر على منح احلب 

 والسيطرةالنفسية من وجهة نظر فرويد يف القدرة على مواجهة الدوافع البيولوجية والغريزية 
كما تتمثل يف قدرة األان على التوفيق بني   االجتماعي،لبات الواقع متطعليها يف ضوء 

فرويد أن االنسان ال يستطيع أن يصل إال إىل حتقيق جزئي   ويرىاألعلى  واألانمطالب اهلو 
    الواقع. ومطالبلصحته النفسية ذلك ألنه يف حالة صراع دائم بني حمتوايت اهلو 

 إبراهام ماسلو:  - 2

 وان هذه احلاجات تتنوع بصورة هرمية كاآليت:  متنوعةنسان حاجات لإل  رأى ماسلو أن

تتحقق الصحة النفسية من وجهة نظر ماسلو عندما يتمكن الفرد من إشباع هذه احلاجات  
 بطريقة سوية وحيقق انسانيته الكاملة.  
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 ومن املؤشرات اليت حتدد معىن اإلنسانية الكاملة اآليت:

اليت ميارسها اإلنسان وهو مدرك حلدودها وحمتمل ملسؤوليتها وما  حرية الفرد، تلك احلرية   -
 حلياته. ينتج عن ممارستها واليت عن طريقتها يصل إىل معىن 

 حتقيقه.من اجل  والعيشإرادة حرة متكن الفرد من اختيار هدف معني   -

 الذات. وتقبل واالنتماءالشعور ابألمان   -

 . مهم والتعاطف وحبهماالخرين تقبل    -

إنسانية  من القيم اليت تدل على  وغريها واخلري واجلمالااللتزام بقيم عليا مثل احلق   -
 النفسية.عن الصحة  ويعرباإلنسان الكاملة 

 النفسية:مظاهر الصحة 

مييل معظم املتهمني ابلصحة النفسية إىل األخذ ابالجتاه اإلجيايب القائل أبهنا حالة إجيابية  
بني الوظائف النفسية املختلفة وهي تؤدي عملها ضمن الوحدة  تبدو يف التناسق الكائن

 الشخصية وفيما أييت عرض ألربعة أشكال من مظاهر الصحة النفسية.  

 النفسية  التناسق العام بني الوظائف الصحة النفسية كما تظهر يف – 1

 الصحة النفسية كما تظهر من خالل عدد من املعايري – 2

 وهي: أساسية يف حتديد مستوى الصحة النفسية للفرد  ذكر أُوملان أربعة حمكات 

 االجناز يف حدود طاقات الفرد وقدراته.   •
 االتزان العاطفي  •
 صالحية الوظائف العقلية.  •
    االجتماعي.التكيف  •
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 التحليلية: الصحة النفسية كما تظهر يف نقاط االتفاق بني عدد من الدراسات  – 3

 متكاملة.احملافظة على الشخصية  •
 افق مع املتطلبات االجتماعية. التو  •
             الواقع.التكيف مع شروط  •
 الثبات.احملافظة على  •
 النمو مع العمر.  •
 االنفعالية. احملافظة على قدر مناسب من احلساسية •
 وتطوره.املشاركة يف حياة اجملتمع  •

 وحميطة:الصحة النفسية يف التفاعل بني الفرد  – 4

 مع نفسه: ▪

وتقديره لذاته وقبوله ما هو علية فنحن نرى أن العديد   ورغباته دوافعه الفرد لنفسه  فهم - 1
 ورغباته. قد أتيت بسبب جهل الفرد بدوافعه  واالضطراابت من اآلالم 

اىل املستقبل فإذا كان املظهر االول يشري اىل االنسان يف فهمه   ونظرته وتطوره منوه - 2
د من أجل مستقبلة ومن أجل الفر ما يفعله  فإذا كان املظهر الثاين يشري إىل ودوافعهلنفسه 

 متكاماًل.حتقيق ذاته وتنميتها منواً 

وحدة الشخصية ومتاسكها متاسكاً ينطوي على التغري املناسب من وجهة والثبات   – 3
 الكايف من جهة أخرى. 

 مع تفاعله مع حميطه: ▪

  وتنفيذى اختاذ به قدرته عل  وتعينالشخص بذاته يف مواجهة الشروط احمليطة به  حتكم - 1
 حميطة. قراراته املتصلة مبحيطه ضمن شروط وظروف 
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فإدراك الفرد لواقعه ومواجهة ظروفه  يقتضيه، الفرد للعامل كما هو مواجهته مبا  إدراك -2
 حميطه. الطارئة يساعد على التفاعل املثمر بني الفرد و 

  رته على احمليطوذلك هبدف زايدة سيط هبا، وحتكمهحميطه  على شروطسيطرة الفرد  – 3
وإحداث تغيري فيه حبيث أتيت النتائج مناسبة لتكوينه هو، كأن يعمل على تغيري الشروط  

     ضرر.احمليطة به إلبعاد ما فيه خطر او 

والذي يتحقق نتيجة لنجاح الفرد يف عالقته مع نفسه ومع ما  والطمأنينةابألمن  الشعور - 4
 حييط به.   

      واجملتمع:رد أمهية الصحة النفسية للف   

 وأهدافها. حاجاهتا  الذات،هبا القدرة على معرفة  عينتالذات: و فهم  –أ 

  )جسمياً األداء الوظيفي الكامل املتناسق للشخصية  ذلك، الشخصية: ودالئل وحدة -ب 
 والصحة. والتمتع ابلنمو  واجتماعياً(  وانفعالياً  وعقلياً 

 االجتماعي.  توافقوال، يعين به التوافق الشخصتو التوافق:  –ج 

  والثقة والطمأنينة  واألمنذلك اإلحساس ابلراحة  النفس: ودالئلالشعور ابلسعادة مع  –د 
ومنو مفهوم إجيايب حنوها وتقديرها حق  وتقبلها واحرتامهاووجود اجتاه متسامح مع الذات 

 قدرها.

احرتامهم هبم و  والثقةحب اآلخرين  ذلك،الشعور ابلسعادة مع االخرين: ودالئل  –هـ 
ابلدور االجتماعي املناسب   والقيامللجماعة  واالنتماءعلى إقامة عالقات اجتماعية  والقدرة
 االجتماعية. االسرية وحتمل املسؤولية  والسعادةعلى التضحية  والقدرة

النظرة السليمة املوضوعية للحياة   ذلك، احلياة: ودالئلعلى مواجهة مطالب  القدرة -و  
 وحتمل الصعوابت  واإلجيابية واملرونة ، والواقعيف احلاضر  والعيش اليومية، اومشاكله ومطالبها
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االجتماعية، وحتمل مسؤولية السلوك الشخصي والسيطرة على الظروف البيئية   واملسؤوليات 
 معها. والتوافقكلما أمكن 

غالبية    على حياة الغالب  واملألوفالسلوك املعتدل  ذلك،ودالئل  العادي:السلوك  –ز 
 النفسي.والعمل على حتسني مستوى التوافق  لناس،ا

  واالجتماعية  واجلسميةالتمتع ابلصحة النفسية  ذلك، وسالم: ودالئلالعيش يف سالمة  –ح 
 وأمان.للمستقبل بثقة  والتخطيطهبا  والتمتع على احلياة  واإلقبال واخلارجيالداخلي  والسلم

فالصحة  اخل(. واملدرسة.  )االسرةة مهمة للمجتمع مبؤسساته املختلف النفسية،الصحة 
ضرورية جملتمع أفراد األسرة إذ تؤدي صحة االبوين النفسية اىل متاسك االسرة مما   النفسية،

يساعد على خلق جو مالئم لنمو شخصية الطفل املتماسكة كما أن العالقات السوية بني  
       السليم.خمتلف أفراد األسرة يؤدي اىل منوهم النفسي 
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 النفس: تعريف الشخصية يف علم  

االستعدادات   )كلفهي  االساسية،حيث هي مكوانت لعدد من العناصر  الشخصية من
 وامليولوهي كل االستعدادات  املوروثة، البيولوجية الفطرية و  والقوى والغرائز وامليول والنزاعات 

املنظومات اجلسمية  املكتسبة من اخلربة( ذلك التنظيم الديناميكي يف داخل الفرد جلميع 
  )كاتيل(:اليب اليت يتكيف هبا الشخص مع البيئة وهي كما رأى الذي حيدد األس والنفسية

اليت تسمح لنا ابلتنبؤ مبا سيفعله الشخص يف موقف معني، وهي اليت هتتم جبميع انواع  )تلك 
    والباطنية.سلوك الشخص الظاهرية 

 خصائص الشخصية: 

ختلفة فاإلنسان  هر هذا النوع من الثبات يف أشكال السلوك املويظ االعمال:الثبات يف  -1
 .واملواقف يبقى سلوكه شريفاً يف خمتلف املناسبات  –على سبيل املثال  –الشريف 

لبورت وفرنون( يف دراستهما عن احلركات التعبريية أن عدداً  ابني ) األسلوب:الثبات يف  -2
 . ى الفرد حني مير مبناسبات خمتلفةمن هذه احلركات مييل اىل البقاء والثبات لد

الثبات يف البناء الداخلي: ونعين هبا األسس العميقة الثابتة اليت تقوم عليها الشخصية  -3
 يف حياة الفرد.  ةامليول والقيم الثابتة يف مرحلة مبكر و وهو جمموعة الدوافع األولية 

مراحل حياته ابستمرار   عربو ونقصد به شعور الفرد داخلياً  الداخلي:الثبات يف الشعور  -4
 هبا. يته وثباهتا ضمن الظروف املتعددة اليت مير وحدة شخص

 تغيي وتغي الشخصية: 

إن ثبات الشخصية ليس ثبااتً ازلياً وامنا هو يف احلقيقة ثبات نسيب ومفهوم ديناميكية  
تغري الشخصية يعرب عن صفات النمو والتغري وتتغري الشخصية إما عن غري قصد وهذا هو ال

وحيدث تغري الشخصية ابلنمو خالل مراحل النمو املتتابعة  وإما عن قصد وهذا هو التغيري 
 ويتأثر تغريها ابلعوامل املؤثرة يف تكوينها كالعوامل اجلسدية والعقلية والنضج و التعلم
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االجتماعية إما تغيري الشخصية )عن قصد( فيقوم على اساس أن الكثري  ومؤسسات التنشئة 
متعلمة وقد تكون سوية تؤدي اىل الصحة النفسية او تكون  هتا ومساهتا مكتسبة و من مكوان

غري سوية تؤدي اىل التفكك و املرض وهنا قد يبذل الفرد جهوداً ذاتية للتغيري بقصد إعادة 
 التعلم أو حمو التعلم غري ذلك من طرائق العالج النفسي . 

البعض اآلخر ولكنه شي  بعض وال ميلكه وخالصة القول، إن الشخصية ليست شيئاً ميلكه ال
 يتميز ابملميزات اآلتية: 

 أي اهنا ختتلف من فرد اىل اخر. : ةالفردي -   

 تعرب عن صفات الفرد الثابتة نسبياً.  -   

 متثل العالقة الديناميكية بني الفرد وبيئته.  -   

واقف  ستجاابته يف املمتثل الشكل الذي تنتظم فيه استعدادات الفرد اليت بدورها حتدد ا -   
 املختلفة.

 مكوانت الشخصية )عناصرها(:

احليوية   منبع الطاقة اهلو األعلى و يتكون اجلهاز النفسي عند فرويد من اهلو و األان و األان 
النفسية اليت يولد الفرد هبا وهو حيتوي على ما هو اثبت يف تركيب اجلسم فهو يضم الغرائز و 

لصورة اليت يتناوهلا اجملتمع ابلتهذيب و التحوير وهو  لعدوانية وهو االدوافع الفطرية اجلنسية و ا
بعيد عن املعايري االجتماعية ال يعرف شي عن املنطق ويسيطر على نشاطه مبدأ اللذة و األمل  

   للنتائج.أي يندفع ايل اشباع دوافعه اندفاعاً عاجالً يف أية صورة وأبي مثن ودون أي اعتبار 

وهي منطقية خلقية هتتم   تصال بني حياه الواقع والالشعورحلقة ا  ية وتعدشعور أما األان فهي 
تتكون تدرجيياً من تفاعل الفرد مع البيئة وعادة    واالانابملعايري االجتماعية وختضع ملبدأ الواقع 

طريقها الفطري إىل طريق مقبول اجتماعياً و تتعرض يف ذلك  تؤجل اشباع الدوافع و تغري
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منها يف غاية القوة وهي عامل الواقع بقوانينه و معايريه إحلاح النزاعات الغريزية لعوامل ثالثة كل 
 االعلى.و األان 

األخالقية وهو ال شعوري   واملعايري والضمري واالخالقيات أما األان االعلى فهو خمزن املثاليات 
أنه يتعدل  احملبوبة كما والشخصيات  حد كبري ينمو مع الفرد ويتأثر يف منوه ابلوالدين إىل

 وخرباته. ابزدايد ثقافة الفرد 

 قبل الشعور:  وما والالشعورالنفسية الشعور  احلياةمستوايت 

الشعور كما حدده فرويد هو منطقة الوعي الكامل واالتصال ابلعامل اخلارجي وهو اجلزء  
من اجلهاز النفسي ويطلق يونج على الشعور ›العقل الواعي ‹ الذي يتكون   السطحي فقط

أما الالشعور حسب فرويد فيكون معظم اجلهاز  الواعية، واملشاعر والذكرايت ملدركات من ا
الكبت النفسي وهو حيوي ما هو كامن ولكنه ليس متاحاً ومن الصعب استدعاؤه بسبب 

 حيتويها الالشعور أبهنا ذات طابع جنسي تسعى اىل  حدد فرويد الرغبات املكبوتة اليت وقد
 االحالم.ىل الشعور يف شق طريقها من الالشعور إ 

 . هدفه األساسي هو احملافظة على كيانه وأمانه النفسي  الدفاع:ميكانيزمات 

 التربير، اإلسقاط، التعويض، الكظم ..اخل  

 طرائق التعرف على الشخصية:

التقرير الكالمي للشخص نفسه: ويضم ما يقوله الفرد عن نفسه يف ظروف احلياة   - 1
جاابته عن أسئلة تطرح عليه وخباصة يف جمال املدرسة  افسه يف املختلفة وما يذكره عن ن

 العلمية اليت يكون موضوعاً هلا. 

 للشخص،وهي املالحظة العلمية  متنوعة:سلوك الشخص يف مناسبات  مالحظة - 2
 املعاجل. تتم من قبل الباحث أو  واليت الدراسة، موضوع 

 الشخص. ما يقوله اآلخرون عن  – 3
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 ية:  السو مسات الشخصية 

 تقبل الفرد لذاته. (1
 تقبل اآلخرين للذات وتفهمهم وحبهم هلا.  (2
 تقبل الذات لآلخرين. (3
 .الشعور ابالستقالل (4
 . فيها والدخولهلا  واالستعداداختيار حياة العمل  (5
 . الشعور ابلكفاية ملواجهة مواقف احلياة (6

 مفهوم السلوك السوي: 

هو السلوك الذي يواجه  او  ،املعتدلالسلوك السوي هو السلوك العادي أو املألوف أو 
  واجهنا املوقف مبا يقتضيه يف حدود ما يغلب على الناس فإذا كان املوقف يدعو إىل احلزن

ابحلزن وحني يظهر أحدان ضاحكاً يف موقف حزين نستهجن سلوكه ونعده شذوذاً لكن هذا 
متصل   التحديد للسلوك السوي ليس هو كل شي ، ذلك ان مواجهة املوقف مبا يقتضيه أمر

ابلشخص وخربته من جهة، و بشرط املوقف احمليطية من جهة أخرى ومن هذه الشروط ما 
 يغلب على الناس

 مفهوم السلوك الشاذ: 

او هو السلوك الذي يعرب  الشديد،الشذوذ هو ما خيالف السواء، أو هو االضطراب النفسي 
 عن عدم التناسق داخل الشخصية أو عن سوء التفاعل مع احمليط.   
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 النفسية:معايي الصحة 

 املعيار الذايت:   ▪

كثرياً ما نقول عنها أهنا سوية حني تنسجم   وتصرفاهتمحني ننظر إىل الناس ونالحظ ظروفهم 
إننا   واآلراء.مع افكاران وآرائنا الذاتية كما نقول اهنا غري سوية حني ختتلف عن هذه األفكار 

يف  وألفتهكمها متعمدين على كل ما قبلته عندما نفعل ذلك إمنا حنكم ذاتنا الفردية وحن
أو ما هو مرغوب   فيه،هتا السابقة فالسلوك السوي يف نظران هو ما يتالءم مع ما نرغب خرب 

ومن املالحظ ان هذا ملعيار   ،نقيضهبينما يكون السلوك الشاذ  الشخصية،من وجهة نظران 
 ابلذاتية.غري علمي التصافه 

 القيمي: املعيار  ▪

العادي  والشخص ،الكماللعليا أو ملعيار يعرف ابلشذوذ أبنه احنراف عن املثل ا تبعاً هلذا ا 
 هو الشخص الكامل يف كل شيء ويف الواقع إن صفة الكمال ال ميكن ان تتوفر لدى الناس. 

 املعيار الطبيعي:   ▪

أما   الطبيعة،السواء من وجهة نظر املعتمدين على هذا املعيار يكون يف العمل وفق ما تقتضيه 
للطبيعة أو احنراف ابلغ يف سلوك ما عن  يف العمل املناقض االنسان،الشذوذ فيكون عند 

طبيعته األصلية وعلى الرغم من أن هذا املعيار يصدق على العديد من األمثلة لدى اإلنسان  
 إال  اننا جند يف حاالت غري قليلة احنرافاً يف سلوك احليوان يقبله هو ونعده حنن خمالفاً  واحليوان
 . والدهاألغراضها مثل أكل األم أل ومعاكساً للطبيعة 

 املعيار اإلحصائي   ▪

هم االقلية اليت تنحرف   والشواذ ،املتوسط الشائعيؤكد هذا املعيار على مدى االحنراف عن 
ومبا أن الشواذ ميثلون طريف التوزيع يف منحىن   ،مبدى واسع عن هذا املتوسط وهذا الشائع

حبكم  واملعتوهنيكل العباقرة   العاديني، وغريخل يف عداد الشواذ اعتدايل أو متصل فإنه يد
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من املالحظ أن هذا املعيار   الشائع.احنراف كل من الفئتني احنرافاً بعيد املدى عن املتوسط أو 
إذ ال ميكننا قياس بعض املركبات النفسية  القياس، لكنه يواجه صعوبة يف  علمي،معيار 

 الشائع.رافهم عن ان نعد العباقرة شواذا جملرد احن وال ميكننا وضوحها.بسبب عدم 

 االجتماعي: املعيار  ▪

 .االجتماعية يف جمتمع معني واملعايريفالسلوك السوي هو ما يتفق 

 املرضي: املعيار  ▪

يعرف الشذوذ على أساسه أبنه حالة مرضية   الطب، إذيستمد هذا املعيار أصوله من علم 
ري اثبت فيما ميكن أن  تمع ويعد هذا املعيار معياراً غفيها خطر على الفرد نفسه أو على اجمل

 ألخرى. يسمى مرضاً او شذوذاً خيتلف من ثقافة 

 : املعيار النفسي املوضوعي ▪

السلوك على أنه فاعلية نفسية انمجة عن يعرف هذا املعيار ليس ذاتياً وإمنا موضوعياً، 
 .قيق غرض معنيديناميكية خاصه حتركها الدوافع الكامنة وراءها من أجل حت
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 ئصهالنمو وخصا
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 : النمو

هو التغريات اليت حتدث لإلنسان متجهة به إىل النضج اجلسمي والعقلي والسلوك االنفعايل 
والعالقات االجتماعية وغريها من خصائص النمو األخرى، فالنمو سلسة متتابعة من 

 والعقليةحي اجلسمية التغيريات اليت هتدف اىل اكتمال نضج الكائن احلي من مجيع النوا
وحتدث هذه التغريات برتتيب معني وبطريقة ميكن التنبؤ هبا كنتيجة   ليةواالنفعاواالجتماعية 

 .واخلربةللنضج 

 : مبادئ النمو وقوانينه

 . النمو عمليه مستمرة متدرجة تتضمن نواحي التغري الكمي والنوعي •
 . النمو يسري يف مراحل •
 . يزةكل مرحله هلا مسات خاصة ومظاهر مم •
 .مظاهر النمو تسري بسرعة خمتلفة •
 النمو يتأثر ابلظروف الداخلية واخلارجية.  •
 . ترتبط مظاهر النمو يبعضها ارتباطاً وثيقاً  •
 . وجود الفروق الفردية يف النمو •
 . النمو يتخذ اجتاها طولياً من الرأس إىل القدمني •
 . ف اخلارجية النمو يتخذ اجتاها مستعرضاً من احملور الرئيسي للجسم إىل األطرا •
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 :تؤثر يف النمو العوامل اليت 

الوراثة هي انتقال السمات من الوالدين إىل أوالدمها ومتثل الوراثة كل العوامل   الوراثة: -1
 اإلخصاب.أي عند   احلياة، الداخلية اليت كانت موجودة عند بدء 

زايدته   ومداه، ه نوع ومظاهره،صفاته   حيث:وتعترب الوراثة عامال مهما يؤثر يف النمو من 
 وهكذا.نضجه وقصوره ..... ، ونقصانه

، متثل البيئة كل العوامل اخلارجية اليت تؤثر أتثرياً مباشراً أو غري مباشر على الفرد البيئة: -2
  منذ أن مت اإلخصاب وحتددت العوامل الوراثية وتشمل البيئة هبذا املعىن العوامل املادية

 ة. واحلضاريواالجتماعية والثقافية 

وللغدد وإفرازاهتا ، جهاز الغدد له أمهية كبرية يف تنظيم النمو ووظائف اجلسم غدد: ال -3
 . )اهلرموانت( أتثريها الواضح يف عملية النمو

 ومنوه،الغذاء الذي أيكله اإلنسان هو أصل املادة اليت تعمل على تكوين اجلسم الغذاء:  -4
 اً.وعقليواملصدر األساسي للطاقة والسلوك جسمياً 

  مجيعاً،يتضمن النضج عمليات النمو الطبيعي التلقائي اليت يشرتك فيها األفراد  النضج: -5
 الفرد.واليت تتمخض عن تغريات منتظمة يف سلوك 

ويتعلم   واملمارسة، حنن نعلم أن التعلم هو التغري يف السلوك نتيجة للخربة  التعلم: -6
 مستمرة.األطفال اجلديد من السلوك بصفة 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :مهية دراسة علم نفس النموأ

   النظرية:/ من الناحية 1

 تزيد من معرفتنا للطبيعة اإلنسانية ولعالقة اإلنسان ابلبيئة اليت يعيش فيها   -
 املختلفة.تؤدي إىل حتديد معايري النمو يف كافة مظاهره وخالل مراحله  -

 التطبيقية:/ من الناحية 2

وعلى التحكم يف ، ني والراشدين والشيوختزيد من قدرتنا على توجيه األطفال واملراهق -
 العوامل واملؤثرات املختلفة اليت تؤثر يف النمو 

 النفس:/ ابلنسبة لعلماء 3

تساعد األخصائيني النفسيني يف جهودهم ملساعدة األطفال واملراهقني والراشدين  -
خاصة يف جمال علم النفس العالجي والتوجيه واإلرشاد النفسي والرتبوي   والشيوخ،

 املهين.و 
و وحتديد معايريه يف اكتشاف أي احنراف أو اضطراب أو تعني دراسة قوانني ومبادئ النم -

 عالجه. وتتيح معرفة أسباب هذا االحنراف وحتديد طريقة  الفرد،شذوذ يف سلوك 

 للمربني: ابلنسبة  /4

 منوهم.تساعد يف معرفة خصائص األطفال واملراهقني ويف معرفة العوامل اليت تؤثر يف  -
 اخلاصة.قدرات يؤدي فهم النمو العقلي ومنو الذكاء وال -
 تالميذه. تفيد يف إدراك املعلم للفروق الفردية بني  -

 للوالدين: / ابلنسبة 5

 وينري هلم الطريق يف عملية التنشئة  صائص األطفال واملراهقني مما يعينهمخلالوالدين  فهم -
تيح معرفة الفروق وتلة إىل أخرى تعني الوالدين على نفهم مراحل النمو واالنتقال من مرح -

 . الفردية الشاسعة يف معدالت النمو



 

244 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 النمو: مراحل 

 تربوايا  العمر الزمين  املرحلة 

 ()احلمل من اإلخصاب إىل امليالد ما قبل امليالد 

 امليالد ـ أسبوعني  املهد

 أسبوعني ـ عامني 

 الوليد

 الرضاعة

 الطفولة املبكرة 

 الطفولة الوسطى 

 ة الطفولة املتأخر 

 : السنوات

3 - 4  -  5 

6 - 7  -  8 

9 - 10 - 11 

 ما قبل املدرسة + الروضة 

 األوىل( الثالثة   )الصفوف)التعليم األساسي(  

الثالثة    األساسي )الصفوفالتعليم  
 الوسطى(

 املراهقة املبكرة 

 املراهقة الوسطى 

 املراهقة املتأخرة 

12   -  13   -  14 

15   -  16   -  17 

18   -19 - 20 -21 

 الثالثة األخرية (   )الصفوفاسي  التعليم األس

 املرحلة الثانوية 

 التعليم العايل 

 60  -   22 الرشد
 

 حىت املوت   60من  الشيخوخة 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 إىل:مطالب النمو  مميكن تقسي : مطالب النمو

 . )األمسى(/ أهم مطالب النمو وهو حتيقي الذات ويعترب حتقيقه هو اهلدف األبعد 1

 البعيدة. رب حتقيقها من األهداف ويعت األساسية،/ مطالب النمو 2

 الوسطى.ويعترب حتقيقها من األهداف  العامة،/ مطالب النمو 3

 القريبة. ويعترب حتقيقها من األهداف   الفرعية،/ مطالب النمو 4

 املتتابعة:طالب النمو خالل مراحل النمو  أهم م

  :مطالب النمو يف مرحلة الطفولة ❖
 احلياة.حملافظة على ا (1
 املشي.تعلم  (2
 الصغرية.علم استخدام العضالت ت (3
 األكل.تعلم  (4
 الكالم.تعلم  (5
 وعاداته.تعلم ضبط اإلخراج  (6
 العادية. وألوان النشاط  لأللعاب،تعلم املهارات اجلسمية احلركية الالزمة  (7
 والسالمة.تعلم قواعد األمن  (8
 االنفعايل. حتقيق األمن  (9

 واآلخرين. تعلم االرتباط االنفعايل ابلوالدين واإلخوة  (10
 النفس. ضبط االنفعاالت وضبط  تعلم (11
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املراهقة: مطالب النمو يف مراحله  ❖
 اجلسم. منو مفهوم سوى للجسم وتقبل  (1
 أنثى(. أو  )كذكرتقبل الدور اجلنسي يف احلياة  (2
 معها.والتوافق  والفسيولوجيتقبل التغريات اليت حتدث نتيجة للنمو اجلسمي  (3
 الصاحل.نسان تكوين املهارات واملفاهيم العقلية الضرورية لإل (4
 التعليم.استكمال  (5
 اجلنسني. تكوين عالقات جديدة طيبة انضجة مع رفاق السن من  (6
 الفرد.منو الثقة يف الذات والشعور الواضح بكيان  (7
 واجتماعياً(. وعقلياً وانفعالياً  )جسمياً اختيار مهنة واالستعداد هلا  (8
 الرشد: مطالب النمو يف مرحلة  ❖

 ا.معهدث يف هذه املرحلة والتوافق تقبل التغريات اجلسمية اليت حت (1
 مستطاع. توسيع اخلربات العقلية املعرفية أبكرب قدر  (2
 اختيار الزوجة أو الزوج. (3
 زوج.احلياة مع زوجة أو  (4
 األسري.تكوين األسرة وحتقيق التوافق  (5
 هلم. تربية األطفال واملراهقني والقيام بعملية التنشئة والتطبيع االجتماعي  (6
 الجتماعي.االتطبيع واالندماج  (7
 . واحملافظة عليه مستقر،تكوين مستوى اقتصادي مناسب  (8
 الشيخوخة: مطالب النمو يف مرحلة  ❖

 املرحلة. واملتاعب الصحية املصاحبة هلذه  اجلسمي،التوافق ابلنسبة للضعف  (1
 الشيخ.القيام أبي نشاط ممكن يتالءم مع قدرات  (2
 االهتمامات.حتقيق ميول نشطة وتنويع  (3
 العمل. حالة إىل التقاعد أو ترك التوافق ابلنسبة لإل (4
 نسبياً. التوافق ابلنسبة لنقص الدخل  (5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 ذلك. االستعداد لتقبل املساعدة من اآلخرين وتقدير  (6
 اجلديدة. رك األوالد لألسرة واستقالهلم يف أسرهم التوافق ابلنسبة للتغريات األسرية وت (7

 : مناهج البحث يف علم نفس النمو

 التجرييب. املنهج  أوالا: •
 النمو.و أدق مناهج البحث يف علم نفس هذا ه •
 املوضوعية.أنه أقرب املناهج إىل  •
 يستطيع الباحث الذي يتبع املنهج التجرييب السيطرة على العوامل املختلفة  •
 اآليت: وتسري الدراسة حسب هذا املنهج يف التسلسل  •

 . نظرية(ـ مشكلة ـ هدف ـ فروض ـ جتربة ـ نتائج ـ حقائق ـ قوانني ـ  )ظاهرة

   الوصفي:املنهج   اثنياا: •
 ،للظاهرة موضوع يف وضعها الراهن يهدف املنهج الوصفي إىل مجع أوصاف دقيقة علمية 

 املختلفة. وإىل دراسة العالقات اليت توجد بني الظاهرات 
 ومن أهم طرق املنهج الوصفي املستخدمة يف علم نفس النمو ما يلي :  
 العلمية: املالحظة  -1 ▪

يكون أساسها املشاهدة املوضوعية والتسجيل إبزاء الشخص   ارجية: اخلاملالحظة املنظمة  -
 ونواح سلوكية معينة . أو مظاهر 

   "وتكون من الشخص نفسه لنفسه "التأمل الباطين الداخلية: املالحظة املنظمة  -
املالحظة العرضية أو العفوية اليت أتيت ابلصدفة فإهنا تكون سطحية وليست دقيقة وغري  -

 عملية.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

من أقدم وأبسط طرق البحث يف  تعترب الطريقة الطولية التتبعية الطولية:ريقة الط -2 ▪
علم نفس النمو وفيها يتتبع الباحث النمو النفسي من كافة مظاهره لفرد أو مجاعة 

   .من األفراد على طول فرتة زمنية معينة
ثلة  املختلفة يف عينة مم مظاهر النمووفيها يدرس الباحث  املستعرضة:الطريقة  -3 ▪

عليهم وسائل احلصول على املعلومات ويطبق معني كبرية العدد من األفراد يف سن 
 والبياانت اخلاصة مبظاهر النمو يف هذه السن. 

أن تكون العالقة االرتباطية )طردية / موجبة( أو تكون   إمااالرتباطية: الطريقة  -4 ▪
 سالبة(  العالقة االرتباطية )عكسية /

 اإلكلينيكية: الطريقة  -5 ▪
 الفحص الطيب . -
 دراسة اتريخ احلالة .  -
 : االختبارات السيكولوجية ويتفرع منها  -

ج/ وضع التصميم  ب/ تفسري احلالة  أ/ تشخيص احلالة 
 العالجي 

 ـ/ النتائج ه د/ اختيار الفروض 

 :أهداف التعرف على احتياجات الطالب

 الرغبة يف حتسني عمليات التعليم والتعلم.  •
 لقائمة أو تطويرها أو تغيريها.التحقق من صحة النظرايت ا •
 الكشف عن خصائص األطفال يف خمتلف مراحل العمر.  •
 والظروف. خمتلف املراحلتفسري سلوكيات الناس يف  •
 املفاهيم السائدة مثل مفهوم معامل الذكاء.التحقق من بعض  •
التحقق من بعض املعتقدات الرتبوية املتعلقة ابلتعلم مثل: من حيفظ بسرعة ينسى بسرعة  •

 الذكاء وراثي. 
 حماولة فهم دوافع املشكالت اجملتمعية ووضع حلول هلا.   •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :حاجات املراهق

   .احلاجة إىل التقدير •
 .احلاجة إىل اإلرشاد والتوجيه  •
   .جة إىل العملاحلا •
 . احلاجة إىل االستقاللية •
 . احلاجة إىل االستيعاب االجتماعي •
 .احلاجة إىل الشعور ابألمن واالستقرار •

 :والتحدايت السلوكية يف حياة املراهق أبرز املشكالت

 الصراع الداخلي.  •
 االغرتاب والتمرد. •
 اخلجل واالنطواء.   •
 السلوك املزعج.  •
 العصبية وحدة الطباع.  •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 وتطبيقاهتا الرتبوية: املرحلة االبتدائيةخصائص النمو يف 

 لنمو اجلسمي:: ااوالا  ❖
 .قبل املدرسة  مبرحلة ما يف هذه املرحلة مقارنة  يكون النمو اجلسمي بطيئاً  •
 .سم۱,۱۳5إىل 5,117بني  يزداد الطول يف هذه املرحلة، حبيث يرتاوح ما •
 .بصفة عامةتكون القوى العضلية يف هذه املرحلة ضعيفة  •
 .مرحلة البلوغ واملراهقة يزداد منو الغدد التناسلية يف هناية املرحلة استعدادا للدخول يف  •
 النمو احلركي: اثنياا:  ❖
 .العضالت الكبرية والصغرية لسيطرة على كافة احلركات نتيجة ازدايد منو تتزايد ا •
 .ملختلف األلعاب سريعاالالزمة  تتزايد معدالت احلركة، ويصبح اكتساب املهارات  •
 .تزايد معدالت التآزر احلركي بني العينني واليدين •
األعمال املنزلية  بينما متيل اإلانث إىل  واالكتشافات،مييل الذكور إىل العاب املغامرات  •

 .اليدوية واألنشطة اجلمالية املختلفة واألشغال
وقد يرجع ذلك إىل بشكل عام،  يكون الطالب يف هذه املرحلة دائم احلركة والتنقل •

 .التعب بسرعة الوسط احمليط، وال يظهر على الطالب يف هذه املرحلة دواعي استكشاف

 : احلركيالتطبيقات الرتبوية خلصائص النمو 

 .احلركية الل هذه املرحلة يف التدريب على املهارات استغ •
 . والتطبيق االهتمام ابلتعليم عن طريق املمارسة •
 .يفيدوتوجيهه إىل ما  نشاطهم احلركيالتشجيع على تنويع  •
 .أنفسهم التدريب على احلرف واألعمال املنزلية وخدمة  •
 . التدريب على بعض األلعاب الرايضية املنظمة  •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : احلسي النمواثلثاا:  ❖
 .يتفوق طالب هذه املرحلة من حيث حساسية حاسة اللمس •
 .السمعييتمتع الطالب يف هذه املرحلة ابلقدرة على اإلدراك  •
يف  ب من الطال %80تتصف حاسة اإلبصار يف هذه املرحلة بعدم االكتمال، فحوايل  •

  مصابون بقصر النظر، الذي م% منه  ۲۰هذه املرحلة مصابون بطول النظر، وحوايل 
 .تزداد نسبته بعد سن السابعة

الذي ميده بكم   يزداد ارتقاء اإلحساس يف مجيع حواس الطالب بصفة عامة، ابلشكل •
وذلك بصورة تؤثر بدرجة   حاجاته،   وعن كيفية إشباع بيئته،من املعلومات عن  ضخم

 .شخصيتهملموسة يف منو 

 : احلسي خلصائص النموالتطبيقات الرتبوية 

متحرك انطق أمام الطفل ولذلك جيب أن يراعى فيما يقدم للطفل أن يعترب العلم كفيلم  •
 يكون واقعيا يسهل تصوره. 

 الوسائل السمعية والبصرية ألمهيتها. أمهية  •

 أمهية النماذج اجملسمة اليت تتيح للطفل فرصة اإلدراك البصري واللمسي. •

 . عاية النمو احلسي للطفل، والعناية ابملهارات اليدوية أيضاً ر  •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 رابعاا: النمو العقلي:  ❖

 مناشط الطالب فكرايً  يعد الذكاء القدرة العقلية العامة اليت تعتمد عليها كافة الذكاء: -1
ومن   حوله،يف تقبله لذاته وتقبله لآلخرين من  ، كما يعتمد عليها كذلك وسلوكياً  وانفعالياً 

 .بنفسه وابآلخرين تنظيم عالقاته
والتخيل  التفكريو واإلدراك  االنتباه مثل:د من العمليات كذلك يؤثر الذكاء على العدي

 .العمليات  وابلتايل يتأثر حاصل الذكاء هبذه
ثالثي األبعاد يتضمن العناصر   وينظر ))جليفورد(( إىل الذكاء كعامل عام قوامه تكوين عقلي

 :التالية

 .فكريواإلدراك، والت وتشمل القدرة على التقومي، والتذكر، العقلية:العمليات  •
 .أللفاظ واألشكال والسلوكويشمل الرموز، ودالالت ا احملتوى: •
 .والتحويالت  ، واملنظومات،والعالقات وتشمل الوحدات، والفئات،  النواتج: •

االبتدائية من سن ست أو   (( إىل أن تفكري الطالب يف املرحلةبياجيهيشري )) التفكري: -2
أمامه، وال أعياين يعاجل األشياء امللموسة سنة تفكري  سبع سنوات إىل عشرة أو اثنيت عشرة

 يستطيعهاومن األشياء العقلية اليت   اخلاصة  يتخطاها إال يف هناية هذه املرحلة يستطيع أن
غريمها.....   تصنيف األشياء يف تسلسل وفق الطول أو الوزن أو الطالب يف هذه املرحلة،

تعديلها،  البداية قبل تغيريها أو يف   وكذلك القدرة على إعادة األشياء إىل ما كانت عليه
السن أن يستنتج، أي يتوصل إىل نتائج معينة من مقدمات   كذلك إبمكان الطالب يف هذه

 .تعطی
حسية،   يقوم على صور التخيل : يتجه ختيل الطالب يف هذه املرحلة إىل اخليال الذي -3

عملية التخيل لدى السمعية واللمسة ، أي إن  وإن كانت الصور البصرية تغلب على الصور
اللعب   انحية بدال من أن حترره من قيود الزمان واملكان كما كان احلال يف تتجه إىل الطالب

 .يف املرحلة السابقة  اإليهامي
املرحلة حمدودة، سواء يف   االنتباه : تكون قدرة الطالب على االنتباه وخاصة يف بداية -4
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أتثري   لى التحرر منة طويلة، إذ إن قدرته عواحد لفرت  مدة االنتباه أو اقتصاره على موضوع
الطالب ابملوضوع الذي   اخلارجية تكون حمدودة، ويتوقف مدى االنتباه على اهتمام املنبهات 

 .النفسية يتناوله ، ومدى مالءمته حلاجاته 
والطالب يف هذه املرحلة   التذكر: يزداد التذكر لدى كلما الطالب كلما تقدم به العمر، -5

األشياء، أو كما يقال ميكنه أن حيفظ املواد الدراسية   رالذاكرة يستطيع أن يتذك يكون قوي
 .قلب عن ظهر

املنطقي الذي يقوم على الفهم  غري أن التذكر يتحول من احلفظ اآليل )الصم( إىل التذكر
 .عملييت التفكري واالنتباه وإدراك العالقات ويتمشى مع منو

 : العقلي التطبيقات الرتبوية خلصائص النمو

 العالقة السليمة بني املعلم والطفل. أمهية  •

 العمل على تنمية وتشجيع املواهب وامليول ابإلجابة على كل اسئلة األطفال. •

 تنمية االبتكار عند األطفال. •

 العمل على منو املفاهيم قبل العمل على تكديس املعلومات.  •

 تدريب األطفال على سلوك النقد والنقد الذايت. •

 لتعليم اليت تضمن منو قدرات الطفل.توفري إمكاانت ا •

 .تشجيع الطفل على ان يتعلم من خرباته •

 تنمية حب االستطالع وتوسيع االهتمامات العقلية. •

 . اختيار طريقة التدريس املناسبة للصف واملادة •
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 : النمو اللغويخامساا:  ❖

 :مراحل منو مهارة القراءة
مبعىن أن عجز الطالب عن تعلم   الطالب يف الدراسة،اهلامة لتقدم تعد القراءة أحد احملاور 

 .مستواه يف مجيع املواد الدراسية األخرى القراءة قد يؤدي إىل ضعف 
املدرسة مبا يسميه علماء الرتبية   وابلنظر إىل منو عملية القراءة، جند أهنا تبدأ يف سنوات ما قبل

 لب ابلصور والرسوم اليت توجد يف اهتمام الطااالستعداد يف االستعداد للقراءة، ويظهر ذلك 
 . اجملالت الكتب املصورة و القصص

 :العوامل اليت تؤثر على منو القراءة 
متضافرة من العوامل، مثل، العوامل  عملية القراءة عملية معقدة مركبة، تعتمد على جمموعة 

 تكالم واضطراابوالبصر، والتآزر العضلي العصيب، وعيوب ال احلسية واجلسمية كالسمع
ابإلضافة إىل العوامل البيئية   الغدد ؛ والعوامل العقلية )الذكاء ( والنمو االنفعايل للطالب،

 .وطرق تعليم القراءة واالجتماعية كاألسرة واملدرسة

 سادساا: النمو االنفعايل: ❖

وأقل  فيصبح أكثر ثبااتً  االنفعايل ، ءوحنو اهلدو يسري الطالب حنو استقرار االنفعال،  -1
 .اندفاعاً 

،  انفعاالته يف عنيفاً  حاداً  يتعلم الطالب التحكم يف انفعاالته وضبط ذاته، بعد أن كان -2
 .يف مرحلة الطفولة املبكرة

يواجه أقرانه من نفس السن،   وميكن القول أن الطالب يف املرحلة تتسع دائرة اتصاله ، حيث
 .كما يواجه معلميه
وحركته داخل إطار منظم   ل إىل التنفيس عن انفعاالته ، بلاملدرسة السبيوجيد الطالب يف 

  تنظيم عالقاته االجتماعية، وتكوين اجتاهاته حنو  وألوان منظمة من النشاط، كما يبدو يف
 .الطالب واقرانه تكتسب هذه االجتاهات شيئا من االنسجام واهلدوء فيما بني إقرانه، مث
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 : ايلنفعالنمو اال التطبيقات الرتبوية خلصائص

 مساعدة الطفل يف السيطرة على انفعاالته. •

 فهم وتقبل مشاعر الطفل حنو نفسه والعامل احمليط به.  •

 . دفعه حنو العمل لقدح ميوله حىت ميكن توجيهها •

 . اشباع حاجاته النفسية، خاصة احلب، والتقدير، واالنتماء والنجاح •

 أمهية اهلواايت وتنميتها.  •

 التطور اللغوي لطفل: 

 التطور اللغوي لعمرا
 . البكاء، والصراخ والدةمنذ ال

 . غري مفهومة در أصواتً يص اسبوعان 
 . احلاجات واملشاعر صراخ وبكاء للتعبري عن شهر واحد

 . مرحلة املناغاة أشهر  2-3
 اهلا، إيه، أو..( أ، )  :يصدر اصواات خمتلفة مثل أشهر  3-4
 دا(  -را  -ماما)مثل:  خمتلفة صدر اصوااتً ياغي، ني أشهر  4-6
 )اباب، دادا(  مثل: ه لبعض احلروفتيدرك صوته وخربا أشهر  7
 دا، ما، اباب، ال ال( -يتدرب على أصوات أكثر )دا أشهر  8-9
 .ها ياغينيقلد األصوات اليت  أشهر  9

 . بفهم الكلمات  أيبد أشهر  10
 .بكلمة واحدة لتعطي معىن مجلةيعرب  حدة واسنة  
 )كلمة تعرب عن مجلة( ءكن بشكل بطيلتطور اللغوي ول اباستمرار   ونصف  سنة  - سنة 

 .نيمتمجلة مكونة من كل در يص سنتان 
 .( كلمات 4-3)  ستعمالً م يصدر مجالً  ثالث سنوات 
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 خصائص النمو يف املرحلة الثانوية واملتوسطة وتطبيقاهتا الرتبوية: 

تظهر على الطالب يف املرحلة الثانوية تغريات من انحية القدرات اجلسمية حيث سرعة منو  
اد القدرة على التحكم يف العضالت واألعصاب حىت يكتمل  املراهق تقل عن ذي قبل وتزد

  ويصبح املراهق قادراً على تكون العادات الصحية السليمة مع عشر،النمو يف السابعة 
استمرار احتياجه إىل كثري من الطعام والنوم، وكثرياً ما يلجأ إىل أحالم اليقظة، وتظهر عليه  

 عالمات القلق والتوتر النفسي. 

 واحلركي: مو اجلسمي الن :أوال ❖

 : تستمر معدالت الزايدة يف النمو اجلسمي بصفه عامه، حيث

ويزداد النضج والتحكم يف  عامة،ويتحسن املستوى الصحي بصفة  والوزن،الطول  تزداد -1
 عشرة.القدرات املختلفة ويبلغ النمو اجلسمي أقصاه عند الذكور يف سن الرابعة 

 النمو. اجلسم املختلفة نتيجة طفرة  قد يظهر عدم التناسق بني أجزاء -2

يؤثر مفهوم البدن على الصحة النفسية للطالب يف هذه املرحلة بشكل كبري مما جيعله   -3
 . اقرانهخاصة تلك اليت صاحب شعبية كبرية بني   ،أبمور عامةيهتم 

ا يسمح للطالب مبمارسة خمتلف  التوافق احلركي يف هذه املرحلة أكثر توازانً، مم يصبح -4
 . ات ألوان النشاط

 اجلسمي:التطبيقات الرتبوية خلصائص النمو 

 الصحية: كالتغذية وأوقات النوم. الصحية والعادات زايدة االهتمام ابلرتبية  •
 ، نشاط. احلركية: ألعاب تنمية امليول اخلاصة ابملهارات  •
  توجيه النمو اجلنسي. •
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 العقلي:  النمو اثنياا: ❖

 إىل الطالب ذكاء ويصل التمايز،  يف العقلية القدرات  أوتبد بسرعة، العام الذكاء  ينمو -1
 املرحلة.  هذه  هناية يف إليه يصل أن ميكن حد أقصى

   .األخرى دون  الدراسية املواد بعض إىل وامليل التحصيل، سرعة تظهر -2

 املعلومات. وكتساب  املهارات  تعلم على القدرة تنمو -3

 .اجملرد ستوىامل إىل احلسي املستوى من اإلدراك يتطور -4

 : التطبيقات الرتبوية خلصائص النمو العقلي

 الفردية.مراعاة الفروق  •
 دراسية. ولكل مادة  دراسي، اختيار طريقة التدريس املناسبة لكل صف  •
 والتحليل تعويد الطالب يف هذه املرحلة على التفكري واالستنباط  •
 الشرع.وتوجيهها وفق  االبتكارية،تشجيع اهلواايت  •
 أساليب التعليم:التطوير يف  •

 الذايت. حبيث يشجع التالميذ على التعلم  -
 التفكري.استخدام األسلوب العلمي يف  -
 طريقة التدريس املبنية على احلوار واملشاركة.  -
 االنفعايل: النمو  :اا لثاث ❖

 التايل: ويف هذه احلالة جيب مراعاة  ابلتفرد،الشعور  اجلانب:ومن خصائص هذا 

 اجلماعة. صية ابلعمل يف إطار تصف هبذه اخلاتتكليف من  -1

 . االقرآنتوضيح أمهية العمل اجلماعي ومردوده اإلجيايب على جمموع  -2

 . األحياننبه الطالب مبا للعمل الفردي من مآخذ يف كثري من يتأن  -3
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 : الرتبوية خلصائص النمو االنفعايلالتطبيقات 

 توجيه التالميذ إىل ضبط النفس وحثهم على تقوى هللا. •
 التالميذ على التخلص من احلساسية االنفعالية.  مساعدة •
 حل املشكالت االنفعالية قبل أن تستفحل. •
 مساعدة املراهقني على حتقيق االستقالل. •
 االجتماعي:  النمو  رابعاا: ❖

 السلوكية. املعايري تكون  إىل يؤدي الذي الفعلي االجتماعي التطبيع املرحلة هذه يف يتم -1

 املختلفة. األنشطة يف األقران ومشاركة الشخصي لاالتصا إىل الطالب يلمي -2

 . واألانقة ابملظهر  والعناية االهتمام إىل الطالب يلمي -3

 اآلسرة.  داخل خاصة   وبصفة االجتماعي االستقالل إىل الطالب يلمي -4

 االجتماعية.  األمور ومناقشة فهم على القدرة منو -5

 : التطبيقات الرتبوية خلصائص النمو االجتماعي

 توجيه التالميذ إىل أمهية اختيار الرفاق الصاحلني.  •
  يقرتفها.يوضح هلم اهلفوات واملزالق اخللقية اليت ينبغي جتنبها والتحذير ممن  •
   هبم.إبراز سري الصحابة والصاحلني لالقتداء  •
  النشاط.توجيههم إىل االلتحاق مبراكز  •
  حتقريه.احرتام رأيهم وعدم  •
 توجيهها.  احرتام ميوهلم ورغباهتم و  •
 إشعارهم أبمهية التعاون اجلماعي تزويدهم ابلقيم اخللقية والضوابط الشرعية  •
تشجيعهم والثناء عليهم والتجاوز عن  خالل: بناء العالقة القوية بني املريب وتالميذه من  •

 أخطائهم.
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 التعلم النشط: مفهوم 

ف التعليمي وتشمل مجيع املمارسات لنتعلم يف املوقهو فلسفة تربوية تعتمد على إجيابية  •
التعلم من خالل   الرتبوية واإلجراءات التدريسية اليت هتدف على تفعيل دور املتعلم فيتم

العمل والبحث، والتجريب، واعتماد املتعلم على ذاته يف احلصول على املعلومات 
 واكتساب املهارات وتكوين القيم واالجتاهات. 

ملشاهدة واالستماع وكتابة ما يقوله املعلم إىل االكتشاف  ب مبا يتجاوز ا اخنراط الطال •
 . ومعاجلة وتطبيق املعلومات 

منظومة إدارية وفنية تشمل كل مكوانت املوقف التعليمي وتوجه فاعلياته مبا فيها  •
اسرتاتيجيات التعلم والتدريس اليت تقدم املعارف واملعلومات وتتنوع هبا األنشطة التعليمية  

تعلم وتتعدد املواقف الرتبوية اليت يشارك فيها املتعلم وتتكون لديه القيم اليت ميارسها امل 
ويكون مشاركاً   وإمكاانتهوالسلوكيات بل ويتمركز فيها التعلم حول املتعلم ووفق قدراته 

 . إجيابياً ويكتسب املهارات األدائية
 طريقة تعليم وتعلُّم يف آن معاً  •

   النشط: جوهر التعلم 

 .ء املهام واخنراطهم يف عملية التعلمقيام الطالب أبدا

 : يكون الطالب نشط يف عملية التعلم  

 (.تطبيق مهارات عقلية )ميارس نشط عقلياً  •
 (. ميارس تطبيق مهارات حركية ) نشط بدنياً  •
 التعلم برغبة...اخل  حبب، ميارس  يتحدث عن املوضوع  ،بفاعليةنشط عاطفياً )منصت  •
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 أمهية التعلم النشط: 

لتعلم النشط من خالل تشجيع الطالب على العمل اإلجيايب ومساعدة  تتضح أمهية ا •
التعلم ذات صلة ابلطالب لذا على املعلم  ألن سياقات املتعلم على اكتساب اخلربة 

لطالب للعمل تشجيع التعلم النشط ودمج املادة أو املعرفة القدمية ابجلديدة وحتفيز ا
خر مما يؤدي إىل دعم العالقات االجتماعية  الفردي أو اجلماعي واحرتام الرأي والرأي اآل

إضافة إىل أنه يعود املتعلمني على املمارسة الدميقراطية ابحرتام وتدريب املتعلم على حتمل 
 .املسؤولية واالعتماد على النفس

جتماعي لدى املتعلمني وكلما ترك املعلم يعود الطالب على قيم االلتزام ويعزز التعلم اال •
حظاهتم واملناقشة على شكل أزواج أم جمموعات فإن الطالب الطالب لتسجيل مال

 . يتعلمون أكثر

 : فوائد التعلم النشط

 الطالب أكثر احتماالً للوصول إىل املعرفة السابقة اخلاصة هبم واليت هي مفتاح التعلم  .1
 معىن شخصي للمشكالت أو التفسرياتالطالب أكثر عرضة إلجياد حلول ذات  .2
 . فورية على حنو أكثر تكراراً يتلقى الطالب ردود فعل  .3
احلاجة إلجناب متعلمني فاعلني السرتجاع املعلومات من الذاكرة بدالً من جمرد إدراك أو   .4

 . متييز صحة عبارة ما
 . يزيد التعلم النشط من ثقة الطالب أبنفسهم واعتمادهم على الذات  .5
 .الدافعية للمتعلمني كي يكونوا أكثر نشاطاً بدالً من السلبيةيزيد من  .6
 املهمة اليت يقوم هبا املتعلم بنفسه أو كجزء من جمموعة ذا قيمة عالية أكثر  .7
 يغري التعلم النشط من الفهم املعريف للطالب الذي بدوره يؤثر على منوه املعريف .8
لمون كيف يعملون مع أي أانس  الطالب الذين يعملون معاً على مهام التعلم النشط يتع .9

 فواالجتاهات واملواق آخرين خمتلفني عنهم يف اخللفيات 
 يتعلم الطالب اسرتاتيجيات للتعلم الذايت مبالحظة ومراقبة عمل اآلخرين .10
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 : األهداف اليت يقوم على أساسها التعلم النشط

 .تشجيع املتعلمني على اكتشاف مهارات التفكري الناقد •
 . األنشطة التعليمية املالئمة لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودةالتنويع يف  •
 . يع املتعلمني على القراءة الناقدةتشج •
 .تشجيع املتعلمني على طرح األسئلة املختلفة •
 .تشجيع املتعلمني على حل املشكالت  •
 . حتديد كيفية تعلم الطالب للمواد الدراسية املختلفة •
 . األفكار اجلديدةقياس قدرة املتعلمني على بناء  •
 .همتشجيع املتعلمني وتدريبهم على أن يعلموا أنفسهم أبنفس  •
 .متكني املتعلمني من اكتساب مهارات التعاون والتفاعل والتواصل مع اآلخرين •
 . زايدة األعمال االبداعية لدى املتعلمني •
 . اكتساب املتعلمني املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها •
 .  على املرور خبربات تعليمية وحياتية حقيقيةتشجيع املتعلمني •
 . اب مهارات التفكري العليا كالتحليل والرتكيب والتقوميتشجيع املتعلمني على اكتس  •

 : متطلبات التعلم النشط

 مصادر التعلم. غرفة الصف. (:)غري شرطية متطلبات مادية ▪
 . على التعلم الطالب األفكار األساسية ملساعدة   )شرطية(:  متطلبات معنوية ▪

 . التعلم ينطوي على بناء نشط للمعىن من قبل املتعلم •
 ( كيف؟( وإجراءات تطبيقها )ماذا؟) لم احلقائقتعبني  الربط •
 . نقل املعرفة إىل سياقات جديدة •
 . األفراد يتعلمون أكثر عندما يتعلمون مع اآلخرين •
وفق تفسريات تقدم من الشخص نفسه أو من األقران أو  يتحقق التعلم من خالل بنائه  •

 . من املعلمني
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 : أدوار العاملني يف املدرسة لتحقيق التعلم النشط

 : ور القائد الرتبوي د ▪
 .اختاذ القرارات الالزمة لتحقيق أهداف منوذج وكالة الوزارة للتعليم •
 .اعتماد التعلم النشط كنظام إداري وفين •
واالجراءات بطريقة واضحة وموثقة حتدد كيفية ممارسة التعلم النشط من وضع السياسات  •

 . مجيع العاملني ابملدرسة
ملعلومات اليت حيتاجوهنا وتوضيح أدوارهم ومسؤولياهتم  تزويد أعضاء اإلدارة واملعلمني اب •

 . والصالحيات وأسلوب العمل وفق منوذج وكالة الوزارة
آرائهم وتصوراهتم يف األمور اليت تعينهم على  إاتحة الفرصة للتعاون مع الطلبة وأخذ •

 . ممارسة وتفعيل التعلم النشط
ا وأداء املعلمني يف املدرسة وحتقيق تطبيق نظام التقومي لفاعلية اإلدارة يف أداء واجباهت  •

 . األهداف من أجل ممارسة وتفعيل التعلم النشط
وذلك لتقبل تعاون معلمي كل ختصص فيما بينهم مع معلمي التخصصات األخرى  •

 . وممارسة التعلم النشط لدعم تعلم الطالب 
 . جتاوب املدرسة مع توقعات اجملتمع والسعي إلرضاء األطراف املعنية  •
 . اجلو العام يف املدرسة ابإلجيابية والدعم واملشاركة واملسؤولية واالحرتامأن يتسم  •
 .وتعزيز عملية التعلمتناسب أعداد الطلبة يف الفصول مع احتياجاهتم الرتبوية  •
 . وجود خطة واضحة الستفادة املعلمني اجلدد من زمالئهم األكثر خربة •
للتنمية املهنية للعاملني مبنية على   التنسيق مع اجلهات املسؤولة عن املدرسة لتنفيذ خطة •

أساس احتياجاهتم وتطلعات الطالب وأولياء األمور ومتطلبات النموذج وحتديث ذلك 
 .بشكل دوري

اد اجراءات لتوثيق مجيع أنشطة املعلمني ومؤهالهتم والتحاقهم ابلوظيفة وبراجمهم إجي •
 .التدريبية ومنوهم املهين
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املعلمني ومجيع العاملني وثقتهم يف حتقيق أهداف  تبين استطالعات دورية عن مدى رضا  •
 . النموذج وشعورهم ابملشاركة يف التخطيط والتطوير

 اجلهود واالجنازات املتميزة اليت يقوم هبا العاملون مع  رسم إجراءات واضحة وحمددة لتقومي •
 .اجلهات اإلشراقية وتقوم املدرسة بتشجيعهم على االستمرار يف متيزهم

 : دور املعلم ▪
تنمية مهارات احلوار والتواصل  تساعد علىتفعيل اسرتاتيجيات التعلم والتعليم اليت  •

 .واملهارات االجتماعية والعمل اجلماعي لدى الطالب 
 .اتساق اسرتاتيجيات التعلم والتعليم مع رسالة النموذج وأهدافه •
  احلرص على برامج التطوير املهين ليحسن اسرتاتيجيات التدريس حسب احتياجاته •

 . واحتياج الطالب ابملدرسة 
مراعاة حجم اجملموعة يف كل فصل مبراعاة الفروق الفردية واالختالفات يف أساليب التعلم   •

 .التعليمية لدى الطالب والقدرات 
 .توفري بيئة تعليمية ابملدرسة جاذبة تزيد الدافعية لتعلم الطالب  •
 .ماستخدام أحدث أساليب التقنية يف دعم عملية التعليم والتعل  •
 . حتفيز الطالب ملمارسة التعلم النشط ابستخدام اسرتاتيجيات مناسبة •
 .إطالق مسميات جذابة جملموعات العمل •
 . على اإلدارة الذاتية تدريب املتعلمني  •
 .إعداد أماكن حلفظ األدوات ونتاج عمل الطالب  •
 . تنظيم الفصل بطريقة ختدم عملية التعلم والتعليم •
 .محتوى الذي يتم مناقشته مما يزيد عن أمهية التعلمتقدمي أمثلة حياتية واقعية لل  •
 .ربط احملتوى العلمي ابحلياة الواقعية •
 . ن افكارهم وصياغتها بطريقتهم الذاتيةإاتحة الفرصة للمتعلمني للتحدث ع •
 .تقدير اجلهود الفردية واجلماعية للمتعلمني •
 . مشاركة الطالب بشكل فاعل يف عملية التعلم داخل الفصل •
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 .لرفع مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمني رسم خطة  •
 البحث،استخدام التغذية الراجعة من مصادر خمتلفة لتحسني التدريس من خالل  •

 . األمور وأولياء املشرفني، الطلبة، اآلخرين،املعلمني  ملهين،االتطوير 
حتليل نتائج التقييم لتعلم الطالب لتحسني تصميم طرق التدريس وفاعليتها حبيث تليب  •

 . جات الطالب حا
 : دور الطالب ▪

 . يكون مشاركاً يف ختطيط وتنفيذ الدروس •
 . يبحث عن املعلومة بنفسه من مصادر متعددة •
 .املوقف التعليمي إبجيابية وفاعليةيشارك يف  •
 .يقيم نفسه وحيدد مدى ما حققه من أهداف •
 . ميارس أنشطة تعليمية متنوعة •
 . يشرتك مع زمالئه يف األعمال اجلماعية •
 .ة نظر وآراء اآلخرينحيرتم وجه •
 . يبادر بطرح االسئلة أو التعليق ويطرح أفكاراً جديدة •
 . احلوار وإدارةله القدرة على املناقشة  •

 : دور املرشد الطاليب ▪
تعاون كل من املرشد واإلداريني واملعلمني والعاملني ابملدرسة يف تقدمي اإلرشاد والعون  •

 . للطالب 
 . واجملتمع احملليتقدمي خدمات إرشادية ألولياء األمور  •
التام ألنواع الربامج اليت تقدمي برانمج توجيه وإرشاد للطالب اجلدد لضمان فهمهم  •

 . تقدمها املدرسة هلم وكذلك ملمارسة وتفعيل التعلم النشط
تقدمي خدمات رعاية وإرشاد للطالب منخفضي التحصيل وذوي املشكالت الفردية   •

 .تعذر على ويل أمر توفريهاوتزويد من حيتاج ابألدوات واملواد اليت ي
 .الصحة والسالمةتوافق اخلدمات الطالبية املقدمة مع متطلبات  •
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 . يف مجيع أرجاء املدرسة وإبرازهاتبين أعمال الطالب املتميزة  •
 .زايدة دافعية الطالب للتعلم واالنتماء للمدرسة من خالل التعلم النشط •
 . نشر ثقافة التعلم النشط لدى األسرة •

 : نشاطدور رائد ال ▪
 .األنشطة واالختبارات رسم خطة وآليات واضحة لتشجيع وهتيئة الطالب ملشاركتهم يف  •
 . رصد موهبة وهواايت الطالب وتنميتها وتوجيهها  •
 . وضع خطة لتوجيه األنشطة املدرسية مستندة إىل رسالة النموذج وأهدافه •
 . وغري الصفيةتوفري مساحة زمنية مناسبة للطالب ملمارسة األنشطة املدرسية الصفية  •
 . خلاصة هبمإشراك الطالب بفاعلية يف ختطيط الربامج واالنشطة ا  •
 . إاتحة الفرصة للطالب لإلسهام يف خدمات اجملتمع واألنشطة اخلارجية •
 .توفري برامج متنوعة تسهم يف تطوير مهارات احلوار وصنع القرار وااللتزام لدى الطالب  •

 :لتحقيق استدامة التعلم النشط

 الوزارة للتعليم اسرتاتيجية شاملة للتطوير تتماشى مع رسالة منوذج وكالة  ( وضع خطة 1

( مراجعة اخلطة بشكل منتظم للتحقق من أن املدرسة تسري يف االجتاه الصحيح حنو حتقيق 2
 . رسالة النموذج وقيمه 

 ( توفري التدريب الالزم للمعلمني ملساعدهتم على تطبيق التغيريات املطلوبة لتحقيق أهداف3
 . النموذج

 .واملخرجات ( تقييم املدخالت والعمليات 4

 .( االطالع على قواعد ونظم االستدامة5

 .( احلرص على الشفافية يف عمليات التقومي وضمان االستدامة6
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( شرح أهداف التعلم النشط لآلابء ومساعدهتم على فهم ما يقوم به أبناؤهم يف املدرسة  7
 .على حنو نشط

 . خل املدرسةبتطبيق التعلم النشط كمنظومة تعليمية دا( القناعة الكاملة 8

 . ( إشاعة الثقافة التنظيمية واملناخ التنظيمي اخلاص ابلتعلم النشط يف املدرسة9

( التنسيق وتبادل اخلربات يف جمال التعلم النشط على مستوى معلمي التخصص ومعلمي 10
 .املواد التعليمية املختلفة

 .عاملني لتحسني اجلودة وحتقيق االستدامة( تدريب وتنمية قدرات ال11

 . ( إعداد كوادر يف جمال التعلم النشط على الصعيدين اإلداري والفين12

 .( العمل على هتيئة الوالدين للقيام أبدوارهم املنوطة هبم يف التعلم النشط13

 : عناصر واسرتاتيجيات التعلم النشط

 االهنماك األنشطة
 ئياَ )ظاهرايً( أدا هتيئة( ) الدرس يف بداية 

 : ذهنياً  مرحلية( )الدرس أثناء 
 توظيف تكنيكات األسئلة الصفية •
 توظيف املخططات التنظيمية •
 استثمار اسرتاتيجيات التعارض املعريف •

 : عاطفياً  ختامية( )بعد الدرس 
 العالقة بني املعلم والطالب  •
 العالقة بني الطالب يف الصف •
 االطمئنان  •
 ياة اليومية ارتباط احملتوى التعليمي ابحل •
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أنشطة  أنواع 
 التعلم النشط 

 خصائصها أهدافها

  
أنشطة 
 افتتاحية 

 إاثرة الدافعية للتعلم  •
 التهيئة للدرس •
 التعرف على اخلربات السابقة •
 التقومي التشخيصي •

 التعرف على: 
 احلاجات التعليمية   •
 مستوايت الطالب املعرفية  •
 قدرات وميول الطالب املختلفة •

  
 أنشطة مرحلية

  

 ملعرفة )تقومي بنائي( ابدد تقدم الطالب حت •
 تطوير مفهوم أو مهارة  •
ربط األفكار اليت مت تقدميها ببعضها قبل   •

 الدخول لفكرة جديدة 
 تفعل دور الطالب يف التعلم  •

حتدد أهداف التعلم واملفردات  •
 األساسية 

 حتدد إسرتاتيجيات التعلم النشط •
تراعي اإلمكاانت املادية   •

 )الوسائل والتقنيات( 
 عتمد على التعلم الذايت ت •

  
 أنشطة ختامية

 توسيع تطبيق مفهوم أو مهارة  •
مساعدة الطالب على بناء معناه اخلاص   •

 للخربة التعليمية
إغالق املوضوع احلايل واالنطالق حنو   •

 موضوع جديد 

 االستمرارية  •
تنوع التقومي )ذايت، تشاركي،   •

 تباديل، املعتمد على األداء(
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 :س التباديلاسرتاتيجية التدري

هي عبارة عن أنشطة تعليمية أتيت على هيئة حوار بني املعلم والطالب أو بني الطالب 
  ، التوضيح  ،التساؤل ،)التنبؤبعضهم البعض حبيث يتبادلون األدوار طبقاً للمهارات املتضمنة  

 ته التلخيص( هبدف فهم املادة املقروءة والتحكم يف هذا الفهم عن طريق مراقبته وضبط عمليا

 : رتاتيجية التدريس التباديلمهارات اس

 :مهارة التلخيص .1

تعين القدرة على حتديد املعلومات املهمة يف املوضوع وارتباطاهتا يف صورة حمكمة والطالب 
يبدؤون بتلخيص اجلمل ومع الوقت واملمارسة يتقدمون لتلخيص قطعة كاملة أو درس 

 .وتساعد املنظمات التخطيطية على عملية التلخيص

 : مهارة التنبؤ .2

ختمني تربوي يعرب به الطالب عن توقعاته ملا ميكن أن يكون حتت هذا العنوان من أفكار وما 
ميكن أن يعاجله الكاتب من قضااي وتتطلب من الطالب طرح فروض معينة حول ما ميكن أن  

 .يقوله املؤلف وتعد مبثابة هدف يسعى إىل حتقيقه سواء ابلتأكيد أم الرفض

 يح: مهارة التوض  .3

العملية اليت يستجلي هبا الطالب أفكاراً معينة من املوضوع أو قضااي معينة أو توضيح كلمات  
الوقوف على أسباب  حياول الطالب صعبة أو مفاهيم جمردة يصعب إدراكها ويف هذه العملية 

 . صعوبة فهم املوضوع

 : مهارة بناء األسئلة )االستفسار( .4

تقها من النص ومن أجل ذلك يلزم أن حيدد نوع   يش قيام الطالب بطرح عدد من األسئلة اليت
املعلومات اليت يود احلصول عليها من املوضوع مما يعين تنبيه قدرته على التمييز بني ما هو  

 . أساس وما هو اثنوي 
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 : ملحوظات هامة للمعلم عند تطبيق اسرتاتيجية التعلم التباديل

لالسرتاتيجية ومهاراهتا األربع وانقش   اماً ( عندما تقدم االسرتاتيجية ألول مرة قدم وصفاً ع1
وملاذا تكون   الفهم؟الطالب ملاذا تكون النصوص واحملتوى يف بعض ألحيان صعبة 

 .االسرتاتيجية مهمة ملساعدهتم يف الفهم

( درب طالبك على ممارسة املهارات األربع طل على حدة قبل البدء بتطبيق االسرتاتيجية 2
 .كاملة

للمهارات األربع بل تطبيق املهارات مبا يناسب موضوع الدرس  حمدد( ال يلزم ترتيب 3
 . وقدرات الطالب 

 : اخلطوات االجرائية السرتاتيجية التدريس التباديل

 مخاسية(. أو   )ثنائية، ( وزع الطالب على جمموعات تعاونية داخل الصف 1

ة مستقلة علمي( حدد موضوع الدرس أو حمور من حماوره وقدمه للطالب على شكل مادة 2
 . مقروءة أو حدده من الكتاب املدرسي

( من خالل عنوان الدرس أو الوحدة اطلب من الطالب أن يتنبؤوا حول ما يعرفونه عن 3
 . هذا املوضوع ويكتبوه 

 . ( اطلب من الطالب قراءة فردية صامتة لكامل الدرس أو املوضوع 4

 . منظمات أو  ( يقوم الطالب بتلخيص املوضوع وميكن تلخيصه يف خرائط5

( يطرح الطالب االسئلة اليت تتبادر إىل أذهاهنم حول املوضوع انقشها معهم وعاوهنم على  6
 . اإلجابة عنها 

( يقوم الطالب بتوضيح املفاهيم الصعبة لزمالئهم يف نفس اجملموعة وميكن االستعانة ابملعلم 7
 .وقت احلاجة
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

ألسئلة من قبل الطالب حول اء ا( ميكن البدء مبهارة التلخيص للموضوع مث مهارة بن 8
املوضوع مث مهارة توضيح اإلجاابت واملعلومات الغامضة لبعضهم البعض مث خيتم مبهارة التنبؤ  

 . عابلنتائج أو أي ترتيب آخر للمهارات األرب

 :اسرتاتيجية املناقشة النشطة

 بفاعلية داخلهي إحدى اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت تشجع الطالب على املشاركة 
حجرة الدراسة وذلك من خالل تفاعل لفظي أو شفهي بني الطالب أنفسهم أو بني املعلم 
وأحد الطالب أو بني املعلم ومجيع الطالب وذلك من أجل اكتساب جمموعة من املعلومات  

 . واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها

 :طأمهية اسرتاتيجية املناقشة النشطة يف حتقيق التعلم النش 

 . م من حالة اإلصغاء والتلقني والسلبية إىل حالة املشاركةنقل املعل  •
 . تساعد املعلم على إاثرة امليول حنو موضوع الدراسة  •
 .تعمل على توجيه أنشطة الطالب حنو اجتاهات إجيابية مرغوب فيها •
الوصول تعمل على تدريب الطالب على مجع املعلومات املختلفة والتعبري عنها من أجل  •

 . ج مفيدةإىل أحكام ونتائ
 .تعمل على تدريب الطالب على احرتام اآلراء املختلفة  •
 . تشجيع الطالب على البحث والتقصي العلمي من أجل فهم جوانب املوضوع •
 . ُتكسب الطالب العديد من الصفات املرغوب فيها •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : دور املعلم والطالب يف اسرتاتيجية املناقشة النشطة

 دور الطالب املعلم دور 
 .اإلصغاء اجليد ملا يقوله زمالؤه الطالب واملعلم  .الدرسحتديد أهداف 

 .حتليل األفكار واآلراء اليت يسمعها . اختيار موضوع املناقشة
 . يشارك زمالءه يف النقاش ابإلضافة أو املعارضة .حتديد زمن املناقشة

 . ةيدافع عن وجهة نظره ابملعلومات الصحيح . إاثرة الطالب للنقاش بطرح أسئلة مفتوحة
 .يتقبل نقد اآلخرين وحيرتم وجهات نظرهم . تشجيع الطالب على النقاش وطرح األسئلة

 .يستجيب لتوجيهات معلمه خالل املناقشة .ترك احلرية للطالب إلبداء الرأي بشجاعة
التقليل من مشاركته وعدم التدخل إال عند 

 .الضرورة
زمالئه، ويتعاون معهم يف سبيل حتقيق يتفاعل مع 

 .اف املرغوبةاألهد
يبحث عن أفضل األفكار واآلراء واحللول املناسبة   .تصويب آراء وأفكار وأطروحات الطالب 

 .للموقف التعليمي
إشراك مجيع الطالب يف النقاش وذلك بتوجيه  

 .الطالب املنعزل أسئلة إىل
الرأي بكل  يسمح لزمالئه ابحلديث وخمالفته يف 

 .تقدير واحرتام
ملية التلخيص يف هناية  تشجيع الطالب على ع

 وقت املناقشة.
يلخص األفكار اليت توصل إليها مع زمالئه ويكتبها  

 .على السبورة لرياها اجلميع
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 مهارة 
 التنبؤ

 أتوقع من خالل عنوان املوضوع أنه يتحدث عن....  •
 يستدعوا معلوماهتم حول كل ما يعرفونه عن هذا املوضوع(   اسأهلم أن )

 مهارة 
 ة طرح األسئل

 طرح أسئلة خمتلفة بعد قراءهتم للموضوع  •
)أسئلة تكون إجاابهتا يف النص، أسئلة حتتاج إىل تفكري وحبث، أسئلة تكون إجاابهتا يف 

 ذهين ومن معلومايت السابقة( 

 مهارة 
 التوضيح 

 الذي يتحدث عن.... أان مل أفهم اجلزء   •
 .. أحتاج توضيًحا أكثر حول هذه النقطة. •

 مهارة 
 التلخيص 

 األفكار الرئيسة يف هذا النص. تلخيص   •
 عمل خريطة مفهومية للموضوع. •

 : هرم التعلم 

 

 

القراءة

استماع

مشاهدة صورة

مشاهدة مسعية بصرية

التحدث والكتابة

املهمات

آلخريناالستخدام الفوري للخربة ونقلها إىل ا

5%  

10 %  

20 %  

03 %  

05 %  

75 %  

09 %  
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : احملفزات التعليمية

 : االهتمام •

ويقصد به إاثرة الفضول العلمي لدى الطالب وهو أسلوب يُعتمد عليه يف جذب الطالب 
ني وقد جاء يف بعض إىل االنغماس يف التعلم وقد أيد فاعليته العديد من الباحثني الرتبوي

الدراسات أن الطالب الذين لديهم حافز داخلي عال للتعلم يتعلمون بفاعلية أكرب وحتصيل  
 . أعلى وقلقهم أقل

 :التحدي •

ويقصد به أن يشعر املتعلم أن التعليم يستثري قدراته ويستحثها فمن املبادئ الرئيسة يف نظرية  
وال صعباً وإمنا ينبغي أن   طلوب إجنازها سهالً التحفيز أال يكون احتمال النجاح يف املهام امل

يكون بنسبة متوسطة أما افتقاد عنصر التحدي يف املدارس فإنه يبعث على امللل والفتور  
 . واإلحباط

 : االختيار •

ويقصد به أن تتاح للطالب الفرصة ليختار ما يفضله من أساليب تعلم وما يتفق مع ميوله 
ى التعلم مىت ما كانوا يتعلمون حول الب يقبلون أكثر عل وجد أن الط العلمي وقدمن احملتوى 

 . ما اختاروا هم تعلمه ابلطريقة اليت يفضلوهنا

 : املتعة •

يعد الشعور ابملتعة أداة مهمة يف عملية التعلم حيث أنه جيعل املتعلم أكثر محاساً لإلقبال  
 هرايً فاألساليبجو عليه وهذا ما جيعل إدراج عنصر املتعة يف تصميم برامج التعلم أمراً 

 تعليمية املتضمنة متعة هي مفتاح رئيس ملمارسات تربوية فعالة ال
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : مقرتحات جلعل الطالب يتبنون أهداف التعلم

 .إاتحة الفرصة للطالب ليحددوا ما يقومون به لتحقيق أهداف التعلم •
حث الطالب على حتديد أهدافهم اخلاصة لتعلم الدرس أو ترتيبها حسب األولوية   •

 .ملديه
 . الطالب ابستمرار عن اهلدف من أداء املهمة التعليميةسؤال  •
 . إاتحة الفرصة للطالب إلبداء آرائهم •
 .ربط أهداف التعلم حباجات املتعلمني اجلسمية والعقلية والنفسية •
 . التحفيز اهلادف املنظم •

 : اسرتاتيجية التقومي املعتمد على األداء

اته يف مواقف حياتية حقيقية أو  ظيف مهار هي قيام املتعلم بتوضيح تعلمه من خالل تو 
مواقف حتاكي املواقف احلقيقية أو قيامه بعروض عملية يظهر من خالهلا مدى إتقانه ملا  

وميكن تقومي املهارات املختلفة  إجنازها،اكتسب من مهارات يف ضوء النتاجات التعليمية املراد 
داء حيث يتطلب ذلك إظهار املتعلم األمن خالل استخدام اسرتاتيجية التقومي املعتمد على 

 . لتعلمه من خالل عمل يدم مؤشرات دالة على اكتسابه تلك املهارات 

 : خصائص التقومي املعتمد على األداء

 .( يقيس العمليات اإلجرائية واملعرفية اليت يقوم هبا الطالب1

واقف اليت امل ( يسمح بطرح موقف حقيقي أو طبيعي للتقومي ذي قيمة تربوية مشاهبة لتلك 2
 . يواجهها الطالب يف حياته

 . ( يساعد على االحتفاظ ابجلوانب املعقدة واملتداخلة للعمليات املعرفية واملهارية 3

 .( يقيس عمليات عقلية عليا ودرجات عميقة من الفهم4

 .( يتوافق مع التدريس ويتكامل معه5
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 . دالً من معيارية املرجع التعليمية ب( يستخدم مداخل حمكية تستند على أمهية املخرجات 6

 : خطوات تصميم التقومي املعتمد على األداء

 .حتديد الغرض من التقومي .1
 . حتديد النتاجات املراد تقوميها .2
 . حتديد معايري األداء ومؤشراهتا .3
 . ترتيب معايري األداء يف جدول بتسلسل منطقي .4
 .حتديد مستوايت األداء .5
 .حتديد وقت اإلجناز .6
 . ملمارسات واملؤشرات أداة تسجيل هلذه ا تصميم  .7
 . تفعيل ملف إجناز املتعلم .8

 : توصيات لتقدمي تغذية راجعة فاعلة للمتعلم

 . تقدمي تغذية راجعة فورية للمعارف املرتبطة ابحلقائق •
 .أتخري التغذية املرتدة قليالً إلعطاء الطالب فرصة للتفكري •
 .يف أداء الطالب الذي سوف حتدث فيه تغرياً ال جيب أتخري التغذية الراجعة عن الوقت  •
 . تقدمي تغذية راجعة كلما كان ذلك عملياً وممكناً  •
 .تناول أهم النقاط •
 .األخذ يف االعتبار مستوى تقدم الطالب ومنوه •
 . اختيار أفضل أسلوب لتوصيل الرسالة •
 .استخدام التغذية الراجعة التفاعلية مع الطالب ما أمكن ذلك  •
 .تابية أو الواجبات ة مكتوبة على األعمال الكإعطاء تغذية راجع •
 . استخدام األسلوب األدائي لتوضيح كيفية عمل شيء معني •
 .تقدمي تغذية راجعة متبادلة بني الطالب  •
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 طرائق واسرتاتيجيات التدريس
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 . اجلماعةتلك األطر الفكرية اليت يستند اليها مفهوم التدريس عند هي  :مداخل التدريس 

 للتدريس: أو االجتاهات الشائعة  ( أهم املداخل )األطر

 :ل املنطقياملدخ .1

من  اي على اساس بساطة املعرفة فرتتب بدءً ، اً منطقي اً يعتمد على تنظيم املعارف تنظيم
 اىل اجملرد. البسيط إىل املركب او من احملسوس

 : املدخل التارخيي .2

  ج ما نتالفكر اإلنساين واساليب البحث يف جمال ما و تقدمي املعرفة من خالل دراسة تطور 
 فيه من علماء وابحثني.  أسهمومنجزات وما  عن هذا البحث من معارف

 : املدخل الديين .3

 السنة.تقدمي املعارف من خالل دراسة نصوص شرعية من القران او من 

 :املدخل الكشفي .4

يعين تزويدهم ابلطرق واألساليب اليت متكنهم من  العكسالطالب إىل املعرفة وليس  تقدمي
 االخرينوببعض املساعدة من واالستكشاف والتوصل إىل املعارف جبهدهم  البحث

 .االكتشاف املفاهيم،تكوين  املشكالت،حل  املنطقي،التفكري  العلمي،االستقصاء ك

 املدخل االجتماعي:   .5

 دورة التعلم  الذهين،العصف  احلوار، األدوار،لعب  كفريق،العمل   التعاوين،التعلم 

   املدخل الذايت )الفردي(: .6

 .العلميالبحث  املشاريع،لتعلم القائم على ا

 املدخل السلوكي:   .7
 التدريس املباشر )احملاضرة(  التعزيز،  احملاكاة، املربمج،التعليم  املتقن،التعلم 
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 : تعكس دور املعلم  طرق العرض )التدريس املباشر، التقليدي(: اليت ▪

 .واالستقراءوالوصف،  واإللقاء،  احملاضرة  

 : زن للمعلم واملتعلمالتفاعل املتوا  اليت تعكس   (التدريس املوجه)طرق التفاعل   ▪
 والعصف الذهين.   واملناقشة،  احلوار

 طرق االستكشاف )التدريس غي املباشر( اليت يكون للمتعلم الدور الرئيس يف مواقف التعلم:  ▪

 .التعاوين، التعليم املربمج   حل املشكالت، التعلم ،األدوارلعب  

 التدريس ابستخدام طريقة احملاضرة )االلقاء(:  

 تعريفها:

يقوم فيها املعلم احملاضر بتقدمي البياانت او معلومات وحقائق مت اعدادها مسبقاً اىل   ةاتيجيهي اسرت 
مجهور املتعلمني وهم يستمعون ويلخصون حىت هناية احملاضرة ومن مث يطرحون األسئلة على احملاضر الذي 

 جييبهم دومنا حوار او نقاش بينهما. 

 مميزاهتا: 

 تنمية ملكة االصغاء واالنتباه. -
 اد يف الوقت والتجهيزات.االقتص -
 تعليم عدد كبري من املتعلمني.  -
 غرس روح الصرب فيهم.  -
 تقدمي املادة بطريقة أكثر تنظيما وتدرجاً.  -
 توفري جو من اهلدوء. -

 سلبياهتا: 

 سلبية املتعلم وامهال حاجته اىل النشاط والفاعلية. -
 ال جتعل للمتعلم نقطة االرتكاز يف العملية التعلمية.  -
 روح االتكال. وغرس    امهال استخدام الوسائل احلسيةواىل    اىل شرود الطالب تؤدي     -
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 التدريس ابستخدام الطريقة االستقرائية:  

 اخلاص إىل العام.   انتقال العقل من اجلزئيات إىل الكليات، ومن   هي تعريفها:

 :  مميزاهتا

 . للدرس  سهولتها، تناسب املراحل األوىل -
 .الوصول إىل النتائج  س يفاالعتماد على النفتعود التالميذ   -
 مستوى طالبه من خالل املناقشات.  تفيد املعلم يف التعرف على  -

 ا:  سلبياهتمن 

 . التالميذ إىل املعلومة  حتتاج إىل وقت طويل كي يصل -
 . حتوي قوانني عامة كالتاريخ واألدب ال تصلح يف املواد اليت ال -
 حتتاج إىل استدالل منطقي. صغار السن ألهنا   ال تالئم -

 : لطريقة االستنتاجيةلتدريس ابستخدام اا 

 تعريفها:

 إىل حكم خاص، وتسمى ابلطريقة: القياسية أوا عامة مسلم هب  وأحكامانتقال العقل من قواعد  
 . على األمثلة التابعة هلا فهي تبدأ ابلقاعدة الكلية مث إسقاطها  التحليلية،

 : مميزاهتا

 . درسمن فهم ال  التطبيق والتقومي والتأكدتستخدم يف   -
 . وتطبيقها  تقيس القدرة على حفظ املعلومة -
 .تساعد على تطبيق ما مت استقراؤه -
 الكلية.   تقصر الوقت املستغرق يف الوصول إىل القاعدة  -

 سلبياهتا: 

 .العامة أبنفسهم  ال متكن التالميذ من اكتشاف القواعد -
 الكلية.القاعدة  تتقبل   مدارك كثري من التالميذ قد ال -
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 : لطريقة اهلرابرتيةاالتدريس ابستخدام  

 .واالستداللية ة واالستنتاجيالطريقة االستقرائية  فردريك هرابرت األملاين، وقد مجعتلتنسب 

 خطواهتا:  

 املقدمة: وفيها استثارة املعلومات والتشويق.  -1

 مرتبة. عرض املادة واجلزئيات  العرض: -2

 الدرس بغريها واملوازنة بينها. الريط: ربط مادة  -3

 القاعدة. نتاج: الوصول إىل التعريف أو االست -4

 التطبيق: تطبيق الكليات على أمثلة جزئية. -5

 :  مميزاهتا

 .التشويق -
 . التعميمات  تساعد على الوصول إىل -
 .هتتم برتتيب املعلومات   -
 .وإظهار العالقات  تعلم املقارنة -
 تثبت وترسخ املعلومات.  -

   سلبياهتا:

 .هتمل املتعلمني والفروق بينهم -
 . على املادة تركز  -
 حسية. ال تصلح الكتساب مهارات   -
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 :التدريس ابستخدام طريقة املناقشة واحلوار 

 تعريفها:

املعلم إبدارة حوار شفوي خالل املوقف   من الطرق اللفظية يف التعلم، وتعتمد على قيامهي 
 . جديدةهبدف الوصول إىل بياانت أو معلومات  التدريسي

  مها:احلوار حيث تقوم على مرحلتني  ةسرتاتيجييعترب )سقراط( اول من استخدم ا

 توليد االفكار -2التهكم.    -1

 :أشكال املناقشة

 .مناقشة مفتوحة -
 . مناقشة خمطط هلا -

 :  مميزاهتا

 .االقتصاد يف التجهيزات  -
   .التفكري السليمةعلى طرق  تدرب  -
   .التلميذ  تزيد من إجيابية -
 .تنمي لديه مفهوم الذات  -
 . وزمالئه  من خالل مناقشته مع املعلم مهارات اجتماعية ينمت -
 آراء اآلخرين واإلنصات إليها.  تكسبه روح التعاون يف العمل واحرتام  -

 سلبياهتا:  

 . الصفخربة وأقدمية ومهارات عالية يف ضبط  تتطلب معلمني ذوي -
 .حتتاج إىل جمموعات صغرية -
 . حتتاج إىل وقت طويل -
 تعليمية. تتم غالبا دون وسائل  -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : التفكي اإلبداعي طريقة دامالتدريس ابستخ  

 تعريفها:

يف البحث عن حلول أو التوصل إىل  نشاط عقلي مركب وهادف، توجهه رغبة قويةهو 
 .تكن معروفة مسبقاً  نواتج أصيلة ملم

 التفكي اإلبداعي مهارات 

  من األفكار، وقد تكون طالقة لفظية، أو الطالقة: القدرة على الوصول إىل أكرب عدد •
 صويرية. أو ت فكرية،

 وتغيري احلالة الذهنية بتغري املوقف.  املرونة: القدرة على توليد أفكار متنوعة •
 التميز واإلبداع.وهي متثل جانب  األصالة: القدرة على اجلدة والتفرد والتميز،  •
 مواطن الضعف أو النقص يف املوقف املثري.  احلساسية للمشكالت: القدرة على إدراك •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : م طريقة التفكي الناقدالتدريس ابستخدا 

 تعريفها:

هو نشاط عقالين هادف، توجهه رغبة قوية لتقومي صدق وثبات حقائق واشياء موجودة وفق 
 للتطبيق. ضوابط معيارية 

 والتفكري الناقد يتلو التفكري اإلبداعي وخيترب صدق تفسرياته وحتليالته اجلديدة. 

 :أبرز مهارات التفكي الناقد

 .ئق واالدعاءات التمييز بني احلقا -
 وتلك اليت ال ترتبط به.  التمييز بني األسباب ذات العالقة ابملوضوع -
 .حتديد مصداقية مصدر املعلومات  -
 العلمية. ة حتديد مستوى الدق -
 الغامضة. متييز االدعاءات أو الرباهني من احلجج  -
 التعرف على االفرتاضات غري املصرح هبا.  -
 حتري املوضوعية والتحيز.  -
 دم االتساق يف مسار التفكري.التعرف على ع -
 حتديد درجة قوة الربهان.  -
 التنبؤ مبرتتبات احلل أو القرار.  -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : األدوارالتدريس ابستخدام طريقة لعب  

 تعريفها:

 تدريسية عن طريق تنظيم موقف تدرييب حياكي أسلوب يتم من خالله التدريب على مهارة

 . يف الصف الدراسي احلقيقي فعلياً  تدريسياً  اً فموق

 :  مميزاته

 . انفعاالت املتعلم توفر فرص التعبري عن الذات وعن -
   .الدرس تزيد اهتمام الطالب مبوضوع -
 .لدى املتعلمني التعرف على أساليب التفكريتساعد على  -
 التلقائية لديهم. تشجع روح -

 خطواهتا:  

   . التهيئة -1

 .اختيار املشاركني -2

 .املسرح هتيئة -3

 .إعداد املالحظني -4

 . لتمثيلا -5

 التقومي.  املناقشة -6

   .التمثيل إعادة -7

 املناقشة والتقومي  -8

 التعميم. -9
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 الصف املقلوب او املعكوس:التدريس ابستخدام طريقة  

 تعريفها:

هو عبارة عن توظيف للتقنية احلديثة بذكاء حبيث حيدث التعليم يف املنزل عرب مواقع التواصل 
النمط على مقاطع الفيديو او الصور او مقاطع الصوت  االجتماعي او االنرتنت ويعتمد هذا
 . مبل احلضور اىل قاعة الدرس ملناقشة ذلك مع املعل اليت يشاهدها الطالب يف منازهلم ق

 :هافوائد

 نح املعلمني مزيد من الوقت ملساعدة طالهبم وتلقي استفساراهتممت -

   .بين عالقات اقوى بني الطالب ومعلميهمت -

   .على إعادة الدرس أكثر من مرةقدرة الطالب  -

 .وأسعفه وقتهميكن لطالب االطالع على املادة مىت صفى ذهنه  -

   .خلق بيئة للتعلم التعاوين يف حجرة الصف -

 . تطبيق للتعلم النشط -

 ها: مراحل

 للعكس. اً حتديد املوضوع أو الدرس الذي ينوي قلب الفصل فيه بشرط أن يكون صاحل  - 1

 ىل قيم ومعارف ومهارات وحتليل احملتوى إىل مفاهيم مهمة جيب معرفتها.حتليل احملتوى إ  - 2

 10تصميم الفيديو التعليمي أو التفاعلي يتضمن املادة العلمية ابلصوت والصور مبدة ال تتجاوز   - 3
 دقائق.

 توجيه الطالب إىل مشاهدة الفيديو من اإلنرتنت أو السي دي يف املنزل ويف أي وقت.   - 4

 شط واملشاريع. فاهيم اليت تعلمها الطالب من الفيديو يف احلصة من خالل أنشطة التعلم النتطبيق امل  - 5

 تقومي تعلم الطالب داخل الفصل أبدوات التقومي املناسبة.  - 6
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املتمايز: التعليم التدريس ابستخدام  

 هو تعليم يهدف إىل رفع مستوى مجيع الطلبة، وليس الطلبة الذين يواجهون مشكالت يف
  السابقة، وهدفها زايدةصيل، إنه سياسة مدرسية أتخذ ابعتبارها خصائص الفرد وخرباته التح

الطالب إن النقطة األساسية يف هذه السياسة هي: توقعات املعلمني من   إمكاانت وقدرات 
 .واجتاهات الطلبة حنو إمكاانهتم وقدراهتم الطلبة

 ا يلي: مب  املتمايز ويرتبط مفهوم التعليم لتقدمي بيئة تعليمية مناسبة جلميع الطلبة  إهنا سياسة

 . يس تسمح بتنوع املهام والنتاجات التعليميةاستخدام أساليب تدر  -
 املتمايز. إعداد الدروس وختطيطها وفق مبادئ التعلم  -
 .وفق كفاايت املعلمني املتمايزحتديد أساليب التعليم  -

على قدرة املعلم على معرفة ضرورة معرفة كل طالب و  هلم يعتمد على متمايز إن تقدمي تعليم 
 .فليس هناك طريقة واحدة للتدريس لب،ة لتدريس کل طائماسرتاتيجيات مال

 املتمايز: خطوات التعليم 

 :اإلجابة عن السؤالني حيدد املعلم املهارات والقدرات اخلاصة بكل طالب حماوالً -1

 ماذا يعرف كل طالب؟ -
 ماذا حيتاج كل طالب؟  -

  مدى تقومي س، وحيدد املخرجات املتوقعة، كما حيدد معايري إنه بذلك حيدد أهداف الدر 
 .حتقق األهداف

والتعديالت  خيتار املعلم اسرتاتيجيات التدريس املالئمة لكل طالب أو اجملموعات لطلبته  -2
 .اليت يضعها جلعل االسرتاتيجيات تالئم هذا التنوع 

 م هبا الطلبة لتحقيق أهداف التعل حيدد املهام اليت سيقوم  -3
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 املتمايز: الفرق بني التعليم العادي والتعليم 

  الطلبة بنشاط واحد .يكلف واحداً  أو هدفاً  اً واحد اً يف التعليم العادي يقدم املعلم مثري 
 .ليحققوا نفس املخرجات 

 املخرجات  ونفس               هو نفس املهمة أو النشاط               نفس املثري

 الفروق الفردية فإنه يعمل على تقدمي نفس املثري للجميع ونفسإذا أراد املعلم أن يراعي 
يقبل منهم خمرجات خمتلفة. ففي هذه احلالة يراعي قدرات وإمكاانت الطلبة،  املهمة ولكن

 .قدراهتمال يستطيعون مجيع الوصول إىل نفس النتائج أو املخرجات ألهنم متفاوتون يف  فهم

 . خمرجات خمتلفة حسب مستوايهتم                املهمة نفس                    نفس املثري

 ، فإنه يقدم نفس املثري، ومهام متنوعة ليصل إىل نفسمتمايزأما إذا أراد املعلم تقدمي تعليم 
 .ملخرجات ا

 .فس املخرجات ن            متنوعة وأساليب متنوعة   مهام            نفس املثري 

 املتمايز: أشكال التعليم 

   :املتعددة الذكاءاتدريس وفق نظرية الت -1

 . املتنوعة موذكاءاهت وتعين أن يقدم املعلم درسه وفق تفضيالت الطلبة

   :التدريس وفق أمناط املتعلمني -2

 :يضيف بعض علماء النفس الرتبوي أمناط املتعلمني إىل

ريس وفق  ابلتدشببه  اط من، والتدريس وفق هذه األاً حسي منطاً مسعي ويصري وحركي، وبعضهم 
 . اخلاص به املتعددة، مبعىن أن يتلقى الطالب تعليما يتناسب مع النمط الذكاءات 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :التعلم التعاوين -3

 وتوزيعها وفق إذا راعى املعلم تنظيم املهام متمايزاً  ميكن اعتبار التعلم التعاوين تعليماً  
 .ثيالهتم املفضلةمتو اهتمامات الطلبة 

 :كن أن يتم التمايز يف أي خطوة من خطوات التعليممي :جماالت التمايز يف التعليم

 يف جمال األهداف: -1

معرفية لدى بعض الطلبة  للطلبة، حبيث يكتفي أبهداف متمايزاً  ميكن أن يضع املعلم أهدافاً  
 .حسب مستوايهتم العقلية الفرديةوأبهداف حتليلية لدى آخرين ويف هذا مراعاة للفروق 

 يف جمال األساليب:   -2

ذاتية وعمل   بدراسات  ن يقومواأكن أن يكلف املعلم بعض الطلبة مبهام يف التعليم الذايت، كمي
 مبناقشات   وآخرين يدوية  أبعمال، يف حني يكلف طلبة آخرين مشكالتمشروعات وحل 

 .حسب اهتمامات الطلبة  متمايزاً  وهذا النوع يسمى تعليماً  ،...وهكذا

 يف جمال املخرجات:   -3

خمرجات   آخرين جات حمدودة حيققها بعض الطلبة، يف حني يطلب منكأن يكتفي مبخر 
النوع يقبل املعلم   ويف هذا ،، وينوع املعلم يف أساليب تقدمي هذه األهدافأخرى أكثر عمقاً 

 .عقلي ما بني الطلبة من تفاوت 

 

 

 

 

 



 

290 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : االستقصاءالتدريس ابستخدام  

 .ة أو موقف غامض أو اإلجابة عن سؤالالطالب يف سبيل احلصول على حل ملشكل   اجلهد الذي يبذله 

 أنواع االستقصاء:

 يرتك فيه للمتعلم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفذهااستقصاء حر:  -
 ة مسبقة.طاشراف املعلم وتوجيهه او ضمن خيقوم به املتعلم حتت  استقصاء موجه: -
لنشاط العقلي يزود املتعلم فيه بتوجيهات تفيده وال حترمه فرص ا استقصاء عادل: -

 والعملي.

 :خطوات طريقة االستقصاء

  :اإلحساس ابملشكلة -1

حمري يستثري الطالب إىل البحث عن    نضع الطالب أمام مشكلة ال جيد تفسريا هلا أو سؤال
 حل أو إجابة  

   :حتديد املشكلة -2

 .يقوم الطلبة جبمع معلومات حول املشكلة

   :وضع حلول أو إجاابت مؤقتة -3

 .لطلبة إعطاء تفسريات أو إجاابت عن السؤال احملددنطلب من ا

   :فحص احلل املقرتح -4

 .معلومات الفحص احلليف هذه املرحلة تطلب من الطلبة مجع 

   :النتيجة -5

 نتائج. تشري إىل  اخلطوات السابقةإن املعلومات اليت جاء هبا الطلبة وكما نظمت يف 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

  :مناقشة -6

  يه هذه النتائج للطلبة. وماذا ميكن أن يستفيدوا منها، وكيف حول ما تعن يثري املعلم نقاشاً 
اهر املرتبطة هبا؟ وميكن أن يثري  وكيف ميكن أن يفسروا بعض الظو  ؟ميكن أن يستخدموها

 بشأن...؟ما القرار الذي ستتخذه   ،لو كنت صاحب قرار حول سؤاالً  املعلم

 مميزاته: 

 جيعل املتعلم حمور للعملية التعليمية.  -
 لنشاط والدافعية. زايدة ا -
 التأكد من استمرارية التعلم الذايت. -
 والتصنيف والتفسري.تنمية مهارات البحث العلمي كاالستكشاف والقياس   -

 سلبياهتا: 

 قد ال حيقق مجيع األهداف الرتبوية.  -
 نقص خربة املعلمني يف توجيه الطالب.  -
 عدم توفر املراجع االزمة. -
 ارتفاع التكلفة املالية.  -

 ستكشاف واالستقصاء: الفرق بني اال

  االستكشاف: •

 يتضمن عمليات عقلية فقط وهو مرحلة سابقة على االستقصاء.

 االستقصاء:  •

 يتضمن عمليات عقلية وعملية وهو مرحلة اتلية لالستكشاف  
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 العصف الذهين: التدريس ابستخدام  

ت بشكل تعد من االسرتاتيجيات العقلية اليت تساعد على التفكري اإلبداعي، وحل املشكال
املتعلمني ابتكاري، وتعتمد على إعمال العقل لتوليد جمموعة كبرية من األفكار من قبل 

للتصدي إىل مشكلة معينة ووضع احللول املناسبة هلا. وهو عبارة عن حلقة نقاش أو طريقة  
للتداول، بواسطتها حتاول جمموعة من الناس البحث عن حل مشكلة معينة بتجميع وتقييد  

 التلقائية من األفراد.  كل األفكار

 مبادئ العصف الذهين: 

لى األفكار املطروحة أثناء املرحلة األوىل من إصدار أي حكم ع األول: أتجيلاملبدأ  •
 الذهين. عملية العصف

الكمية تولد النوعية، مبعىن أن أفكارا كثرية من النوع املعتاد ميكن أن تكون   املبدأ الثاين: •
 أو غري عادية فمرحلة الحقة من عملية العصف الذهين.  مقدمة للوصول إىل أفكار قيمة

 قواعد العصف الذهين: 

جيوز انتقاد األفكار اليت يشارك هبا أعضاء الفريق أو طلبة الصف مهما بدت سخيفة ال  -1
 . أو اتفهة 

تشجيع املشاركني على إعطاء أكرب عدد ممكن من األفكار دون االلتفات لنوعيتها،   -2
 الغريبة أو املضحكة وغري املنطقية.  والرتحيب ابألفكار

 الرتكيز على الكم املتولد من األفكار. -3

األفكار املطروحة ملك للجميع، وإبمكان أي من املشاركني اجلمع بني فكرتني أو أكثر   - 4
 أو حتسني فكرة أو تعديلها ابحلذف واإلضافة. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 إجراءات إلجناح جلسة العصف الذهين:

 لى دراية مبوضوع املشكلة وما يتعلق هبا من معلومات ومعارف. • أن يكون املشاركون ع

 ركني دراية مببادئ عملية العصف الذهين ذاهتا وقواعدها.• أن يكون لدى املشا

• اإلعداد اجليد من املعلم وحتضري صياغة واضحة للمشكلة وعرض موجز خللفيتها وبعض  
 األفكار املتصلة هبا. 

لتفعيل جلسة العصف الذهين مبشاركة اجلميع، كي ال  • يفضل استخدام عملية التتابع 
 م إبعطاء األفكار. يستأثر بعض املشاركني دون غريه

 دقيقة.( ۲۰ -۱5• يرتاوح زمن اجللسة بني )

• حث املشاركني على متثيل شخصية أحد أطراف املشكلة أو أحد مكوانهتا لتسهيل 
 التفاعل مع الدور وتوارد األفكار.

 العصف الذهين:  مزااي اسرتاتيجية 

مناسب وبعض األوراق  سهلة التطبيق واقتصادية: ال يتطلب تطبيقها أكثر من مكان  -1
 واألقالم.

تنمى الثقة ابلنفس من خالل طرح الفرد آراءه حبرية دون ختوف أو نقد وتنمى قدرة   -2
 الطالب على التعبري حبرية وتنمى وعيهم بوجود مشاكل ابحلياة وكيفية حلها. 

  درجة عالية من اندماج الطالب يف أثناء التعلم وتضمن نسبيا مشاركة أكرب عدد حتقق -3
 جو الدرس كثريا من اإلاثرة والتحدي لقدراهتم  یممكن منهم فيه وتضفي عل 
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 :التعليم التعاوينطريقة  ابستخدامالتدريس  

 .التعلم يقصد ابلتعلم التعاوين أن يعمل الطلبة يف جمموعات أو يف أزواج لتحقيق أهداف

 :ويستند هذا النوع من التعلم إىل األسس التالية

 .من التنافس واالعتماد املتبادل بدالً التعاون  -
 .يعمل الطلبة يف فريق ويقيمون عالقات اجتماعية قوية يتفاعل قوي -
 .حلل مشكالت يصعب حلها فردية ضرورة العمل معاً  -
 .االلتزام ابلعمل مع اآلخرين حتقيق -
 .لكل عضو يف اجلماعة املساواة الفردية -

 :خطوات تنفيذ الدرس التعاونية

 : تم اختيار موضوع الدرس وفق األسس التالية: ي اختيار موضوع الدرس -1

 .أن يرتبط الدرس حباجة تثري اهتمام الطلبة -
،  اً دراسته ذاتي ات سابقة ذات صلة مبوضوع الدرس حىت يتمكنوا منرب تلك الطلبة خميأن  -

 .اط أساسية للبدء منهاحياولوا إجياد نق وحىت
 . مهام متكاملةأن ميكن تقسيم الدرس إىل جمموعة  -

 .تقسيم الدرس إىل جمموعة مهام -2

  أشخاص خمتلفني يف اهتماماهتم 6-4حبيث تضم اجملموعة من :  تشكيل اجملموعات -3
 .وقدراهتم أو ميكن عمل جمموعات متجانسة من أشخاص متقاربني يف حاالت معينة

ا ميكن توزيع  نفس املهمة لكل جمموعة كم  توزيعميكن  :ام على اجملموعاتتوزيع امله -4
 متباينة، وذلك يعتمد على عوامل عديدة مثل هدف الدرس وطبيعته والوقت املخصص مهام

 :ويشرتط يف إعداد املهام ما يلي، للنشاط، وفيما إذا كان العمل يتم داخل الفصل أو خارجه

 .مقبولة من الطلبةإن تكون املهمة حمددة ومثرية و  -
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 . فردايً  تضافر جهود وليس جهداً أن تكون متشعبة حبيث تتطلب  -

 .ويطلب منها تقرير مفصل عن أعماهلا : ختصص وقت معني ألداء كل جمموعة -5

 :وميكن أن يكون العرض إبحدى الوسائل التالية  :تعرض كل جمموعة أعماهلا -6

 .عرض تقرير شفوي أو ابستخدام أجهزة العرض -
 .ة التقرير وتوزيعه على الطلبةطباع -
 .يف مكان ابرز ومناقشته مع من يرغبتعليق التقرير  -

وحتصل اجملموعة على تقييم مشرتك، يقيم املعلم أعمال اجملموعات كوحدة واحدة.  -7
اجملموعة ليسوا منافسني، بل يدعمون بعضهم. ويعملون معا للحصول على إجناز   فأعضاء

 .لم بني أفراد اجملموعة إذا وجد ما يربر ذلك أفضل وقد مييز املع وتقييم

 :مور تراعي يف الدرس التعاوينأ

ميكن أن تتكون اجملموعة من عضوين أو أكثر إىل ستة أو سبعة  حجم اجملموعة:  -1
ولكن إذا كان   ،مراعاة أن اجملموعة قليلة العدد ميكن أن تعمل بكفاءة أكثر أعضاء، مع

. وينصح املربون أن تكون اجملموعة  اً عات أكرب عددجممو  لتشکيميكن  حجم العمل كبري
 .أعضاء 4-5املالئمة من 

  تشكل اجملموعة بشكل عشوائي غري مقصود، فال يفرتض أن تشكلتشكيل اجملموعة:  -2
ريد  ن ا جمموعة للطلبة األقوايء، وأخرى للمتوسطني، فاجملموعات املتجانسة ليست ضرورية، إمن

ألهنم   ن اهتمامات خمتلفة وقدرات خمتلفةفر فيها طالب مأن تتشكل اجملموعة حبيث تتوا
 .سيمارسون أدوار خمتلفة مثل املنسق، امللخص، املقوم، املسجل، املالحظ، املشجع

ويوضحها قبل أن ينصرف الطالب إىل  :يعطي املعلم كل التعليمات ويوزع املهام -3
 .جمموعاهتم
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  الب إىل اجملموعات مما سيضطره أن ميرلن يتمكن من توصيل ما يريد إذا انتقل الط ألنه
 ال لزوم له ويفضل أن تعطى طويالً  إلعطائهم التعليمات. وهذا يستهلك وقتاً  عليهم مجيعاً 

 . التعليمات مكتوبة

 :يقوم املعلم يف أثناء عمل اجملموعات ابملهام التالية -4

 .ةجيلس مع بعضها إذا وجدها حباجة إىل مساعد وقد ،يتجول بني اجملموعات  -
 . والفوضىافظ على وجود جو إجياب، مثري للعمل، بعيد عن الصخب حي -
 . حيفز بعض الطلبة على املشاركة إذا وجد أن ذلك ضرورايً  -

ما يسمح إبقامة عالقات وثيقة بني أفراد ي ف :كن للمعلم أن ينظم جمموعات اثبتةمي -5
 .راسي أو عامفرتة طويلة على مدى فصل د اجملموعة تعمل معاً حبيث تبقى  اجملموعة

  من تشكيل اجملموعات إلاتحة الفرصة أمام الطلبة اباللتقاء غريكما ميكن للمعلم أن ي
 وميكن للمعلم أن يستخدم الشكلية بني فرتة واخرى، حبيث ،والتفاعل مع أعداد كبرية

 يشكل جمموعات وقتية ملناقشة يستخدم جمموعات اثبتة على مدى شهر أو أكثر، مث 
 .حصة أو وقت زمين حمدد حمددة يف مشكالت 

 أطوال الوقت بل قد يلج :إن التعليم التعاوين ال يعين أن يعمل الطلبة يف جمموعات -6
 ة أو يف بعض احلصص، وميارس صإىل استخدام اجملموعات يف جزء من احل املعلم

املطلوب حتويل كل التعليم إىل تعلم  فليس .  األخرى يف حصص أخرى االسرتاتيجيات 
 . وفلسفتها  إذا كانت ذلك سياسة املدرسةتعاوين، إال
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 : حل املشكالتطريقة  ابستخدامالتدريس  

 ميكن تبسيطه مبا يلي: 

 . املدرسية وضع الطلبة أمام املشكلة كما وردت يف املناهج والكتب -1

 . واقعية حياتية تقدمي املشكلة للطالب على أهنا مشكلة  -2

 .حيتاجون إليها علومات اليتحيدد الطلبة إجراءات حل املشكلة وامل -3

 . يطبق الطلبة إجراءات احلل من خالل عملهم يف جمموعات تعاونية -4

 : وهكذا ميكن اعتبار املشكلة على أهنا

  إىلطريقة منظمة يقوم من خالهلا الطلبة ابلتفكري حبل مشكلة يشعرون بوجودها وحباجتهم )
م ومشكالهتم وليس من أجل حلها، فهم يكتسبون معلومات ومهارات ذات صلة حبياهت

  ( امتحان والنجاح فيه تقدمي

 العمل: ذ خطة فكيف تن

  أكثر منها عملية فردية، خاصة إذا كان املشكلة إن حل املشكلة يف األساس عملية تعاونية
  وحتديدها، ووضع خطة عملها، ولذلك ميكن بدءطبيعة عامة، شارك اجلميع ابختيارها 

 .جملموعات ابستخدام أسلوب عمل ا التنفيذ

 .يوزع الصف إىل جمموعات  -
 . ختتار کل جمموعة أحد النشاطات  -
 .العمل إلجنازحتدد فرتة زمنية  -
 .يتم تبادل اجنازات كل جمموعة ابلطريقة املناسبة -
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 :حتليل إسرتاتيجية حل املشكلة

 :املعلم ودور الطلبةدور  -1

 لم، وال عن دفرت التحضري،يف هذه اإلسرتاتيجية، ال جمال للحديث عن الدور التقليدي للمع
إن مجيع هذه األمور ختتفي  ،عرض الدرس، ومتطلبات اإلدارة الصفية التقليدية وخطوات 

 :نستخدم إسرتاتيجية حل املشكلة، ويتحدد دور املعلم اجلديد مبا يلي حني

 .دد من املشكالت على ضوء ما يراه من حاجات الطلبةهتيئة ع -
 .املطروحة، وتنظيم إسهاماهتم يف وضع خطة العملإاثرة اهتمام الطلبة ابملشكالت  -
 . ربط املشكلة وحلها ابملعلومات اليت حيتاج إليها الطلبة، وابملهارات الالزمة هلم -
 .توزيع األدوار -
 .مراقبة الطلبة ومتابعتهم وهم يعلمون -
 .أداء الطلبة تقيم -

  يف ذلك ارتباطها بكل اعياً يتدخل يف اختيار املشكلة، وتقدمي صياغة أولية هلا، مر  إذاً  فاملعلم
 . من حاجات الطلبة وابملنهج املدرسي

  وقد تكون املشكلة قصرية ميكن حلها يف حصة دراسية واحدة، أو يف جمموعة حصص، أو
أن تكون مشكلة حتتاج إىل وقت أطول حىت ميكن أن حتمل خارج إطار احلصص، كما ميكن 

 .إن هذا يعتمد على طبيعة املشكلة، فصل شهر أو

 فاملشكلة السابقة هي ، قد تكون املشكلة مرتبطة مبادة دراسية واحدة أو بعدة مواد دراسيةو 
مشكلة مرتبطة مبادة واحدة هي العلوم أو الرتبية الصحية، وميكن تطويرها لتشمل مواد 

 . متعددة دراسية

 :ربط املشكلة أبكثر من مادة دراسية -2

 . ةبعدد من املواد الدراسي املشكلة ميكن أن تربط
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 :خصائص التعلم أبسلوب حل املشكلة -3

عاشوها واقعية  ومشكالت ، مستند إىل حاجات الطلبة معىنإن التعلم هو تعلم ذو  -أ
 .بواقع معايش  اً مرتبط اً ويعاجل وضع

خربات الطلبة السابقة وتوظيفها يف البحث عن حلول ملشكالت إنه تعلم يعتمد على  -ب 
 يقوم الطلبة من خالله ابملشاركة يف حتديد املشكلة، اً ولذلك يكون التعلم نشط، جديدة

 .يف متابعتها، والعمل مع زمالئهم حللها وبذل اجلهد

  إنه ميكن أن يربط بني مواد دراسية خمتلفة، مما ميكن الطلبة من مواجهة مشكالهتم خارج -ج
كيف مع  إن تقدمي التعلم كمشكلة مرتابطة مع أكثر من مادة يساعد الطلبة على الت املدرسة

 احلياة وحلهامشكالت 

ط الذي إنه تعلم منشط للدماغ ألنه ميكن الطالب من اختيار املادة الدراسية والنشا-4
مع مبادئ عمل الدماغ ألنه   والوقت الذي يعمل فيه، فهو تعلم أكثر انسجاماً  ،فيه يرغب
كة، وكلها  خيارات للطالب، وميكن الطالب من االتصال بزمالئه، كما ميكنه من احلر  يقدم

 .مساندة لتنشيط الدماغ عوامل
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 التعليم اجملازي: التشبيهاتالتدريس ابستخدام اسرتاتيجية  

 التعليم ابجملاز أو التشبيهات إسرتاتيجية يستخدمها املعلمون للربط بني اخلربات السابقة
 جديدة. للطلبة، واخلربات اجلديدة، فالطلبة لديهم خربات عن موضوعات 

وال أحدمها متشاهبني، يعرف الطالب  ابجملاز هو حماولة إجياد عالقة بني موضوعني غريالتعليم 
 . يعرف اآلخر، فيحاول إجياد السمات املشرتكة وغري املشرتكة بني املوضوعني

 :حتقق إسرتاتيجية اجملاز الفوائد التالية

 .تستخدم املعلومات السابقة للطلبة يف تعلم املوضوعات اجلديدة -1

بت املعلومات القدمية، وتعطى الطلبة الفرصة ملراجعتها، واختبار مدى صالحيتها،  تث -2
 .معلوماهتم عنها وتطوير

 .ة للبحث عن تشبيهات وإجياد عالقات جديدةبمن خالل إاثرة الطل  اً جتعل التعليم ممتع -3

 .التفكري النقدي والتعليم اإلبداعيسرتاتيجية من اسرتاتيجيات تعلم تعترب اإل -4

 : استخدام التشبيهات يف التدريس

إن التشبيهات اجملازية هي جزء من عملية التدريس اإلبداعي. فنحن هنا حناول إجياد عالقة 
هي آلية إنتاج أفكار  "ابلسينکتکست"بني شيئني متماثلني وهذه العملية جزء مما يسمى  

 إبداعية تستند إىل اإلاثرة العشوائية واجملاز 

  : التدريس من خالل اخلطوات التاليةاستخدام السينکتکست يف 

  يوضح فيه موضوع الدرس والفكرة األساسية فيه، وهذه خطوة اً بسيط اً يقدم املعلم عرض -1
 .هامة ألن املوضوع جديد، ال ميتلك الطالب معلومات عنه

 .يقوم املعلم بتشبيه هذا املوضوع اجلديد مبوضوع أو شيء قدمي يعرفه الطالب  -2

 .م من الطالب إجياد أوجه الشبه وأوجه االختالف بني املوضوعني يطلب املعل -3
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يطلب املعلم من الطالب تكوين عالقات بني املوضوع اجلديد وأشياء أخرى مادية أو   -4
 .مادية، بشكل فردي أو جمموعات  غري

 .يقوم كل طالب أو جمموعة بعرض تقريرها -5

 يناقش الطلبة تقارير اجملموعات -6

 :يراعي املعلم ما يلي التشبيهات:هذه اسرتاتيجية التعليم اجملازي: أمور تراعى يف 

معينة،   تشبيهات يسمح للطلبة إبجياد التشبيهات اليت يرغبون هبا. وال يفرض عليهم  -1
 مث يطلب منهم إجياد ،للمعلم أن يقدم منوذجا للتشبيه لتعريفهم ابلفكرة األساسية  ميكن

 .التشبيهات املالئمة

 الطلبة إىل، حيث قد يلجأ بعض تشبيهاهتميف  لم الطلبة إىل أن ال يبتعدوا كثرياً يوجه املع -2
يف إجياد عالقات قسرية بني موضوع الدرس والتشبيه   يتعسفونساخرة، أو  تشبيهات 
 . املستخدم

 ،املستخدم يوجه املعلم أن وجود أوجه الشبه ال يعين التطابق بني موضوع الدرس واجملاز  -3
 املستخدم  وق هامة، وخصائص هامة فردية لكل من موضوع الدرس والتشبيه فتبقى هناك فر 
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 :اإلاثرة العشوائيةستخدام اسرتاتيجية التدريس اب 

ضرورة   هي إحدى آليات إنتاج أفكار إبداعية جديدة، وتستند فكرة اإلاثرة العشوائية إىل
د عالقات جديدة بني  حتريك الدماغ واستثارته للخروج عن قوالب سابقة من خالل إجيا

 .أشياء ال توجد أصال بينها عالقات 

 :اإلاثرة العشوائية كإسرتاتيجية للتدريس

ولذلك ميكن أن نستخدمها  ،ي إسرتاتيجية إلنتاج أفكار جديدةهإن اإلاثرة العشوائية 
 :عمليات التدريس املختلفة، مثل كمعلمني يف

كار وتوضيحها ويف عمليات التحليل تدريس املفاهيم والقيم واالجتاهات، ويف شرح األف
كام، ويف عمليات التطبيق والتدريب والتقومي. وفيما يلي امثلة وإصدار األح والرتكيب

 : تدريسها من خالل استخدام اإلاثرة العشوائية كنممملوضوعات دروس  

 .القيم واالجتاهات، مثل: اجلذر، الضرب، املربع، أكرب، أصغر -
 .الفرحب، الكراهية، املشاعر والعواطف، مثل: احل -
 . اذبية، الدقة، التجربةاملفاهيم العلمية، مثل: الضغط، اجل -
 . لعمليات واملهارات، مثل: قيادة السيارة، أعمال التجارةا -

 :بعض األمور اليت تراعي يف اإلاثرة العشوائية

وإال أحدثت  ،دقائق 5-3خيصص وقت قصري لإلاثرة العشوائية قد ال يزيد عن دقائق  -1
 .الً مل 

تشجع الطلبة على تقدمي أفكار  ألن طبيعة النشاط قد ، جتري اإلاثرة يف جو جدي -2
 . أو ال عالقة هلا ابملوضوع ،أو ساخرة مضحكة

ميكن تقدمي عدة إاثرات عشوائية وليس إاثرة واحدة فإذا أردان توضيح مفهوم مثل:  -3
   .، ميكن تقدمي عدة إاثرات مثالً  التدريس
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 فال جيوز فرض اإلاثرات عليهم ،تقدمي إاثرات عشوائية خاصة هبميشجع الطلبة على  -4
قلم، کتاب، علم،  :ويستحسن تقدمي إاثرات عشوائية حمسوسة مثل: أشياء حمسوسة مثل

 .اخل...معجون أسنان، 

 .دائماً فاألفكار اجلديدة قد ال توجد  ، ال تقلق إذا مل جيد الطلبة أفكار جديدة -5

خطة لإلفادة منها بني فرتة  هذه االسرتاتيجيات، فعليك وضع  يفضل الطلبة عادة مثل -6
 .وميكنك استخدامها يف كل حصة لكن لفرتة قصرية وأخرى،

 .اً أو مجاعي ميكن أن تستخدم هذه االسرتاتيجيات فردية أو يف جمموعات أو أزواجاً  -7
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 التدريس ابستخدام قبعات التفكي الست 

أن هناك مناذج خمتلفة حيث يرى  التفكري عملية بونو عن  ر ديهي إحدى نظرايت أو أفكا
يعكس طبيعة   من التفكري، وال جيوز الوقوف عند أحد هذه النماذج وأعطي كل قبعة لوانً 

 . التفكري املستخدم

يرتدي هذه القبعة يقوم بدور الباحث عن  قبعة احلياد واملوضوعية. من القبعة البيضاء:  -1
 . هبدف احلصول على املعلومات حلقائق، يسأل أسئلة وا املعلومات القبعات 

  فمن يرتدي القبعة احلمراء، يسمح له   قبعة املشاعر والعواطف، خبالف القبعة احلمراء:  -2
 كافية.   حقائق ومعلومات ابلتعبري عن مشاعره حىت لو مل يكن لديه 

 قيعة يقومقبعة البحث عن العيوب والسلبيات، فمن يرتدي هذه الالقبعة السوداء:  -3
 :ابلدور التايل

 بني العيوب واألخطاءي -
 .حيذر من العواقب -
 ينقد، ويصدر أحكامة  -

 قبعة البحث عن االجيابيات واملنافع، من يرتدي هذه القبعة يقوم القبعة الصفراء:  -4
 :ابلدور التايل

 . التفاؤل واألمل -
 .االجيابيات واملنافح -
 التفكري البناء الداعم -

 :عة اخلصب والنماء، من يرتدي هذه القبعة يقوم ابلدور التايلقب القبعة اخلضراء:  -5

 .يقدم مقرتحات وأفكار جديدة -
 ، يبدع يبتكر -
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 .يقدم بدائل متنوعة -

 قبعة التحكم واإلدارة والتنفيذ والتنظيم ومن يرتدي هذه القبعة يقوم القبعة الزرقاء: -6
 :ابلدور التايل

 .يضع اخلطط التنفيذية -
 طروحة من القبعات األخرى امليراعي كل األفكار  -
 .يتخذ القرارات  -

 :إن ارتداء القبعات يعين ما يلي :أمهية هذه األفكار

  إن على اإلنسان أن يغري من طريقة تفكريه بني مرحلة وأخرى، فال جيوز أن يرتدي قبعة -1
 اً. ومتخلف اً ألهنا قد تفسد يف رأسه ويبدو عنيد ،طويلة من الزمن   واحدة فرتة

كن للجميع مم شخص أن يلبس مجيع القبعات. ففي أي اجتماع أو مناقشة إن على كل  -2
دون جدال ألن كل شخص يلبس نفس  فيناقشوا األفكار معاً  ،يرتدوا مجيع القبعات  أن

 .وقت واحد القبعة يف

 فانه يرى األشياء بصور خمتلفة، ومن جوانبتعطي املرونة للشخص، فحني يغري قبعته،  -3
 . على مجيع األفكار اً نفتحخمتلفة، مما جيعله م

  حني ترتدي قبعة مثل قبعة زميلك تستطيع أن حتس معه وتتعاطف معه، وتتفهم إنك  -4
 .طريقة تفكريه
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 :التدريس وفق القبعات الست

 :يقوم املعلم يف بداية الدرس :القبعة البيضاء -1

 احلقائق األساسية واألفكار الرئيسية  -
 املعلومات الرئيسيةو  املعلومات والبياانت املتوافرة -

 :وميكن أن يستخدم املعلم عدة أساليب يف عرض احلقائق مثل

 . االستقصاء.... اخل   واإلجاابت.األسئلة  -املناقشة  -احملاضرة 

وأحاسيسهم حنو  ابلتعبري عن مشاعرهميعطي املعلم الفرصة للطالب : القبعة احلمراء -2
فهمون مشاعر شخصيات الدرس إن مشاعرهم ويت موضوعات الدرس، ويعرب الطالب عن

 :ويف هذه املرحلة يسمح للطلبة بفرتة قصرية حرة يبدون فيها مشاعرهم مثل وجدت 

 بشأن. أكره القرار الذي اختذ  -
  .أان مندهش من هذا املوقف -
  .هأشعر أبن خطرا ما سوف يواج -

  القبعة الثالثةدقائق ينتقل املعلم إىل   4-2وبعد أن عرب الطلبة عن مشاعرهم لفرتة قصرية من 
 .ويقول: اخلعوا القبعة احلمراء. لنلبس اآلن القبعة السوداء

من   ذلك يطلبوبناء على  ،يعلن املعلم إننا نرتدي القبعة السوداء :القبعة السوداء  -3
سلبية   وأحكاماتعليقات  الدرس، فيقدمونى املوقف يف الطلبة تقدمي مالحظات وتقد عل 

 :مثل

 .كون قائدةهذه شخصية ال جيوز أن ت  -
 إن القرارات املتخذة كانت دمارا -
 ...........سيؤدي هذا احلل إىل املصائب التالية   -

 وبعد انتهاء النقد، يعلن املعلم االنتقال إىل القبعة الصفراء
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اإلجيابيات والفوائد،  املعلم أن القبعة الصفراء تتطلب البحث عنيعلن  :القبعة الصفراء -4
 :ابية مثلالطلبة تعليقات إجي فيقدم

 . إن املوقف اجليد هو  -
 .هذا أفضل قرار ميكن أن يتخذ يف مثل هذا الوضع -
 . سلوك املرأة إجيايب جداً  -

 .اخلضراء وبعد انتهاء هذا الدور يعلن املعلم االنتقال إىل القبعة

أفكار جديدة،   يعلن املعلم إننا اآلن مبوجب هذه القبعة نبحث عن :ة اخلضراءالقبع -5
حذف، تعديل، فيقدم الطلبة آراءهم ، تغريات ضرورية: إضافية  ،مقرتحات جديدة

 :ومقرتحاهتم مثل

 أقرتح تشكيل جملس اإلدارة األسرة -
 .أقرتح أن تكون إدارة األسرة دورية -
 . أقرتح أن يكون حجم االسرة -

 .وبعد انتهاء هذا الدور يطلب املعلم ارتداء القبعة األخرية

من الطلبة وضع   القبعة الزرقاء هي قبعة التنفيذ، يطلبيعلن املعلم أن  :القبعة الزرقاء -6
  خطط للتنفيذ على ضوء ما مت يف القبعات من معلومات ومشاعر وسلبيات وإجيابيات 

 :ومقرتحات فيحددون خطوات التنفيذ مثل

 جلان عمل......  تشكيل -
 االتصال مبؤسسات أخرى......  -
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 مالحظات على إسرتاتيجية التدريس ابلقبعات الست

  تقدمي نشاطات متنوعة تبدأ ابملعلومات واحلقائق وتتنوع حسب متطلبات استخدام كل -1
أنشطة  فالدرس إذن جمموعة اً،خمتلف اً فلكل قبعة دور معني، وهذا الدور يتطلب نشاط، قبعة

 .متنوعة

 من البحث عن إهنا إسرتاتيجية تسمح للطالب ابملشاركة يف مجيع مراحل الدرس بدءً  -2
 (. القبعة الزرقاء))القبعة الصفراء( وحىت تقدمي التوجيه والتنظيم  املعلومات 

 بعمليات إهنا إسرتاتيجية تسمح للطالب ابلقيام بعمليات استقصاء جلمع املعلومات، و  -3
 املشاعرالتفكري اإلجيايب )القبعة الصفراء( والتفكري النقدي )القبعة السوداء(، والتعبري عن 

 .(القبعة احلمراء(

 ا إسرتاتيجية تنسجم مع متطلبات التفكري اإلبداعي، حيث تتطلب أن يقدم الطلبةإهن -4
 .لتعديل األوضاع وتنظيمها ةجديد مقرتحات تطوير، وأفكاراً 

كما ميكن أن تستخدم يف    ،إسرتاتيجية ميكن أن تستخدم يف عرض الدرس وتقدميهإهنا  -5
 موأخرى ليقد ،عينة ليقدم لنا معلومةتعلم الدرس، كأن نطلب من الطالب ارتداء قبعة م تقومي
 .واثلثة ليقدم مقرتحات وهكذا نقداً 

 .كما ميكن أن تستخدم يف عمليات املراجعة أو تلخيص الدرس أيضاً   
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 : التعليم اإللكرتوين ابستخدامالتدريس  

املتعددة   احلديثة للحاسب والشبكة العاملية ووسائطهما  أسلوب من أساليب التعليم يعتمد على التقنيات 
 والربيد اإللكرتوين وساحات احلوار والنقاش. التعليمية،  والربجميات    املدجمة، مثل األقراص  

 مميزاته: 

 الفورية. احلصول على التغذية الراجعة  -
 املدرسة.  االستغناء عن الذهاب إىل  -
 املادة.  يساعد املعلم على معرفة مدى جتاوب الطالب  -
 توضيحية.  يلةيساعد املعلم يف استخدام أكثر من وس -
 .إليها يف أي وقت يوفر للطالب شرح املادة حبيث ميكن الرجوع -

 اشكاله:

 الفصول التقليدية وأدوات التعليم اإللكرتوين.  الدمج بني التدريس املباشر يف   التعلم املمزوج: -
 الوقت نفسه ابستعمال أدوات التعليم الفصول   الدمج بني املعلم واملتعلم يف   التعلم املتزامن:  -

 الدردشة. عرب الفيديو وغرف    فرتاضية أو احملاداثت الفورية، واملؤمتراتاال
يناسبه، فيه املتعلم من الدراسة يف الوقت الذي    م غري مباشر، يتمكن تعلي  التعلم غي املتزامن: -

 الربيدية.واألقراص املدجمة، والقوائم    النسيجية،  ابستخدام الربيد اإللكرتوين، والشبكة
 واملتعلم على التغلب على بعد املسافات   سيلة اتصال تساعد املعلم و   التعلم عن بعد:  -
 الذكية.الالسلكية الصغرية واحملمولة كاهلواتف    ستعمل األجهزةنظام ي  التعلم املتنقل )احملمول(:  -

   تطبيقاته:

مجاعية(،    عمل فصول افرتاضية، وإجراء مكاملات فيديو  بلس،تطبيق تويرت، خدمة جوجل 
  امللفات عرب اإلنرتنت(، مواقع الويکي وحترير )تطبيق يسمح إبنشاء حمرك جوجل درايف 

 بدون أي قيود(.  حمتوى جديد موقع يسمح لزواره بتعديل حمتواه واضافة 
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 (سکنر السلوكية يستند إىل نظرية) :التعليم املربمج  التدريس ابستخدام 
عود للمتابعة احس ابلتعب مث ي  هو تعلم ذايت يستطيع الدارس ان يتوقف ويسرتيح اذا  -

 فيما بعد ويعتمد زمن اهناء الربانمج على قدرات املتعلم وسرعته يف التعلم.
صورة كتاب مربمج أو أداة تعليمية    برانمج أعد أبسلوب خاص يعرض املادة العلمية يف -

ار  آخر حىت جيتاز اإلط أو وحدات صغرية، وال ينتقل املتعلم من إطار إىل تقسم إىل أجزاء
 األول.

 :همبادئ

 تقسيم العمل إىل خطوات صغرية.  -
 االستجابة واملشاركة اإلجيابية.  -
 املعرفة الفورية لنتيجة االستجابة أو التعزيز  -
 السري يف التعليم حسب قدرة املتعلم. -
 االعتماد على التقييم الذايت للمتعلم. -

 : مميزاته

 ارتفاع معدل التقدم يف التعلم املربمج -
 وجهده. اختصار وقت املتعلم  -
 عما يتعلمه ابلطريقة العادية.  3:۱الذاكرة بنسبة   تفاظ املتعلم ابخلربة التعليمية يفطول اح -
 تعميق اخلربة وانتقال أثر التدريب. -
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 التدريس ابستخدام التعلم املدمج 

ابلنسبة للطلبة من خالل ربط املواقف   تستند هذه اإلسرتاتيجية إىل جعل التعليم ذا معىن
 وجعلهم يعيشون اخلرية التعليمية يف مواقعها احلقيقية وتعرف لواقعيةالتعليمية حبياة الطلبة ا

ن  أموضوع دراسي ميكن من خالله تقدمي مواد دراسية خمتلفة، ك هذه اإلسرتاتيجية أبهنا حتديد
حيتاج إىل وقت هذا املوضوع من خالل روابطه مع مواد ذا مثل املاء وندرس ه خنتار موضوعاً 

 .واملاء. العلوم واملاء التاريخ وقصائد شعرية عن املاء.. اخل  دراسية أخرى مثل: الدين

املالئم هو مشكلة  فاملوضوع ، والنقطة األساسية يف هذه اإلسرتاتيجية هي اختيار املوضوع
 .يقةمرتبطة مبفهوم وليس حبق

 :خطوات التعليم املدمج 

ة وهذا وليس حقيق "يشرتط يف موضوع الدرس أن يكون " مفهوماً   :اخرت املفهوم -1
مناقشتها او   ميكن املفاهيمألن مثل هذه  اً أو اترخيي اً علمي املفهوم ميكن أن يكون مفهوماً 

 .معايشة يف مواقع حقيقية دراستها من خالل خربات 

حيدد املعلم املواد ذات الصلة مثل: العلوم الرايضيات  : العالقةحتديد املواد ذات  -2
 . واملهارات األساسية ذات الصلة الروابط مث حيدد  ،اللغات...اخل الفنون،

يكتب املعلم منظمات علمية أو نقاط أساسية جيب   :املعلومات الالزمة يزهاعداد وجت -3
ملناقشات   حلقائق اليت تكون أساساً ويقدم بعض األفكار وا ،املطروح معرفتها حول املوضوع 
 .املختلفة الطلبة يف املوضوعات 

 .أهدافهم تساعد الطلبة يف الدراسة وحتقيقاليت  :واألنشطة تالتمرينااملعلم  هز جي-4

 .يبدأ الطلبة ابختيار األنشطة والقيام ابلدراسة مجع املعلومات -5



 

312 
 

W3ood_altakror
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 يكون املعلم على اطالع شامل على املنهج املدرسي يف موضوعاته املختلفة، ويفضل أن -6
لدراسية األخرى،  الدرس أو املوضوع املدمج ابلتعاون مع زمالئه معلمي املواد ا يعد املعلم

 . املهارات املناسبة  معهم على تفقيلكي 

 : قواعد تراعي يف التعليم املدمج 

إحدى احلقائق  إن املوضوع املالئم هو أحد املفاهيم األساسية، وليس :اختيار املوضوع  -1
  متنوعة، بينما ترتبط وضوعات دراسيةمب  ، وأكثر ارتباطاً وثراءً  باً او املهارات فاملفهوم أكثر خص

 . احلقيقة أو املهارة األساسية أبحد املوضوعات 

 ..يفضل أن ينفذ الدرس املدمج يف خربة أو موقع حقيق -2

، ولكن هذا يتطلب تعديالت أساسية يف  كن أن يستمر املوضوع املدمج سنة كاملةمي -3
ق يف مدارسنا على مدى أسبوع، أو على بواألنظمة املدرسية، ولذلك ميكن أن يط املناهج
 .أايم أو بصورة جزئية كان نطبقه ساعتني يوميا على مدى أسبوع أو أقل أو أكثر ثالثة مدى 

، عروض حبوث، عمل زايرات مناقشات،  تدريس متنوعة:يستخدم املعلم طرق  -4
 .تعاوين.. اخل

  ، كما أن املفاهيم العلمية والتارخيية يستخدم الطالب فيها احلواس التسع عشرة مجيعها -5
 .املواد الدراسية األخرى يسهل ربطها مع
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : إسرتاتيجية املشروعاتالتدريس ابستخدام  

 تعريفه:

 املعلم يف البيئة االجتماعية، خلدمة املادة العلمية.   عمل ميداين يقوم به فرد أو مجاعة، حتت إشراف  هو

 :  خطواته

 . التقومي -4.    التنفيذ -3.   وضع خطته  -2.   املشروع اختيار -1

   :إجيابياهتا

 . ربط النواحي النظرية ابلعملية -
 واإلبداع واالبتكار  التعلم الذايت  وقدراتتطوير مهارات التفكري العليا   -
 . تنمية روح العمل اجلماعي -
 .تنمية العادات اجليدة كالثقة ابلنفس -
 التخطيط، انفتاح املدرسة على حميطها اخلارجي.  التدريب على -

   سلبياهتا:

 .التعليمية احلالية  ياساتصعوبة التنفيذ يف ظل هذه الس  -
 .زايدة األعباء املالية على الطالب -
 . انشغال الطالب ابملشروعات عن التحصيل -
 املشروعات قد ال ترتبط ابملقررات.  بعض -

 : اهلدف حسبأنواع املشروعات 

 واإلنشاء. مشروعات إنشائية: هدفها الصنع   -
 العلمية.  هدفها حتقيق املتعة والفائدة  استمتاعيه:مشروعات   -
 االجتماعية.العلمية أو    اكتساب املهارات شروعات مهارية: هدفها  م -
 املشكلة.   مشروعات يف صورة مشكالت: لوضع حل -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : التدريس ابستخدام إسرتاتيجية التخيل 

 التخيل عدة مرات يف اليوم اً من السهل على كل إنسان أن يتخيل، بل حنن منارس فعلي
بعيدة، وبني شخص واقعي ال  اً د آفاقفرق بني شخص واسع اخليال يرات الواحد، وهناك

 .اً يذهب بعيد

 : نوعني من التخيلإن الطلبة ميارسون  

 هو التخيل املشتت، الذي يقود الطالب إىل أحالم يقظة مشتتة :األول

إبداع قصيدة أو حل   هو التخيل اإلبداعي الذي يقود الطالب إىل رسم لوح فين أو :والثاين
 .مسألة

  ل اإلبداعي املنتج، واملطلوب من املعلم أن يكون واسعهو التخي إن املطلوب يف املدرسة
وهكذا يكون التخيل إسرتاتيجية يف التدريس  ،ه إىل ختيالت إبداعيةبطالد اخليال ليقو 

 .اإلبداعي

 :أمهية التخيل كإسرتاتيجية تدريس

  أو يثري مشاركة فاعلة وحقيقية من الطالب، فإن الطالب حني يتخيل نفسه شاعراً  -1
 .يف سلوك هذه األشياء فاعالً  نقطة زئبق أو بذرة قمح فإنه يصبح طرفاً  ، أو سجيناً 

  إن ما نتعلمه عرب التخيل هو أشبه خبربة حية حقيقية من شأهنا أن تبقى يف ذاكرتنا وملدة -2
 .أطول

يقودان  و مهارة تفكري إبداعية  خيل يعلمنا معلومات وحقائق وعالقات، ولكنه أيضاً تال -3
 .وطرق جديدة كتشافات ا  إىل

التعلم التخيلي، تعلم إتقاين ألننا نعيش احلدث ونستمتع به كما أنه يستفز اجلانب  -4
 .الدماغ، إضافة إىل اجلانب األيسر األمين من
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :التخيل كإسرتاتيجية تدريس

 .خيل يف مكان مريح، هادئ األلوان واإلانرة بعيد عن الصخب والضجةتممارسة ال -1

ارس التخيل منر وقت كايف يتالءم مع موضوع التخيل، علما أبننا نستطيع أن  يتطلب توف -2
 .جزء من الدرس، حسب أهدافنا يف

يتطلب التخيل وجود مرشد يقود هذا التخيل، ويعطي توجيهات يف أثناء التخيل،  -3
 .مرحلة إىل أخرى ومن وضع إىل آخر لالنتقال من

  أو يتأمل شيئاً  اً مرحي الطالب، ويتخيل أوضاعاً ذايت يقوم به حيتاج التخيل إىل تدريب  -4
 .وميكن ملعلم أن يدرب الطلبة ويضعهم يف مواقع ميكن أن يتخيلوا فيها  حيبه،

  ىل وضع مريح، يسرتخي فيه الطالب وقد يغمض عينيه يف أثناءاخيل ترمبا حيتاج ال -5
 .التخيل

 . ضوع التخيل فقط، ويفكر يف مو كما حيتاج الطالب إىل أن يفرغ ذهنه متاماً -6

 : ستخدم التخيلوقت ا

 كامالً ميكن استخدامه لعرض الدرس   ميكن استخدام التخيل يف أي درس ويف أي وقت. كما
 :ميكن استخدامه يف خمتلف مراحل الدرس كما،أو عرض جزء منه 

 املنزلية. املقدمة، العرض، النشطة، والتقومي، والواجبات املدرسية 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :لبصريإسرتاتيجية التعليم ا 

املدرسية ألفاظ   اللفظي. فمعظم ما يف حياتنا -يعتمد التعليم يف معظمه على التعليم اللغوي 
ذكائهم،  ينسجم مع  ات، ولذا يبدو الطلبة ذوي الذكاء اللفظي متفوقني، ألن التعليمموكل 

املتعددة جلاردنر، برزت أمهية   وبعد ظهور البحوث احلديثة للدماغ وظهور نظرية الذكاءات 
 .لذكاء البصري أتكيد أشكال جديدة للذكاء من أمهها ا

 : أمهية اإلدراك البصري
نغرق يومية يف مئات اآلالف من  اإلنساين فنحن يبدو أن الصورة من أساسيات اإلدراك 

متعددة من التعبري البصري  ، فإن هناك أشكاالً ىسية، فإضافة إىل ما نر املشاهد احلو  الصور
 :منها

 وصف  القصائد واليت تطوع األفكار واأللفاظ والكليات التقدميالصور الشاعرية يف  -
 .حسي للحبيب أو املوضوع الشعر

والسري  لالنطالقالرسوم التخطيطية اليت يضعها املهندسون واملربجمون واألدالء كوسيلة   -
 .اآلمن

 .العلمية ملالحظات البصرية واملشاهدات اليت يسجلها الباحثون والتجريبيون يف املختربات  -

أبشكال ووسائل    فاإلدراك البصري يبدأ مبشاهدة الصورة وتسجيلها يف الدماغ والتعبري عنها
 :ل التاليةاألشكا ميكن التعبري عنها أبحد متعددة، فاملعلومات اليت جنمعها بصرايً 

 الصورة احلسية -1
 .الوصف اللفظي - ۲
 .الرسم واألشكال التوضيحية -4
 .التمثيل البياين -4
 .ط أبشكاهلااخلرائ -5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : أشكال التدريس البصري
الرسم، والتخطيط، ووضع األشياء احلسية  : ميكن أن يستخدم املعلم اسرتاتيجيات خمتلفة مثل

 .ابلصورة أو ابخلريطةومتثيل الكلمات بصرية،   .لفظية
   :إسرتاتيجية الرسم -1

 :الرسمالدروس فهناك أشكال من  ميكن أن تستخدم هذه اإلسرتاتيجية يف كل

 و.مثل رسم درس على النح :لرسوم التخطيطية -

 :الصورة -2
 .حمددة ليتمكنوا من مالحظتها أن املعلم يوجه أنظار الطلبة إىل املوضوع، مث يسأهلم أسئلة

 :الوصف اللفظي -3

 .يعرض املعلم الصورة أو الرسم. ويطلب من الطلبة استخالص معلومات منها
 :اخلط الزمين -4

 :لزمين يف بعض املواد ذات الطابع التطويري، مثلميكن استخدام اخلط ا

 تطور لغة األطفال   -

 .اخلرائط املعرفية والذهنية -5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :املعرفية واخلرائط الذهنيةاخلرائط  التدريس ابستخدام 

 : اخلرائط الذهنية

  واضحة تناسب اً مشكالت التعلم تكمن يف أن املناهج ال تقدم للطلبة نصوص إحدىإن 
املادة أبسلوبه، وهذه األساليب قد  واملعلم يشرح يف به املؤلف يعرض املادة أبسلو ف ،تفضيالهتم

لطلبة، وبذلك يضطر الطلبة إىل بذل مجيع ا ال تكون هي املفضلة لدى إذا عرض املعلم مادة
 .جهد كبري لدراسة املادة وحفظها ومعرفة األفكار الرئيسة فيها

 املعرفية:خلرائط  ا

منظمة أمام الطلبة تربز األفكار الرئيسة، وتربز األفكار  معلومات هي طريقة أخرى لتقدمي  -
أكثر اعتمادا على وتساعد على التمييز بني األحداث ونتائجها، مما جيعلهم  بوضوح
 .أنفسهم

اخلرائط  هي تنظيم املعلومات يف أشكال أو رسومات، تبني ما بينها من عالقات، وتتخذ -
 .ومات أشكاال خمتلفة حسب ما حتويه من معل 

 :ومن أشكاهلا

 .خرائط توضح تسلسل املعلومات  -1

 .خرائط الفكرة الرئيسة واألفكار املرتبطة هبا -2

 .النتائجخرائط توضح األسباب و  -3

 خرائط تقارن بني فكرتني، شخصني، حدثني، اخل  -4

 .خرائط توضح العالقات بني األجزاء -5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 

 : ةاخلرائط املعرفية واخلرائط الذهنيمقارنة بني 

 اخلريطة الذهنية اخلريطة املعرفية
 .هي رسم خمطط ملوضوع ما -1 . هي رسم خمطط ملوضوع ما -1
 .رسم خمطط يقوم به الطالب عادة -2 املعلم عادة.رسم خمطط يقوم به  -2
 تلتزم اخلريطة حبدود املعلومات يف -3

 الدرس.
وحتوي  تذهب أبعد من املعلومات  -3

 .ب بنفسهجديدة يضعها الطال عالقات 
اخلريطة املعرفية هي أخذ مالحظات -4

 . وتسجيلها كما وردت 
اخلريطة الذهنية هي خلق روابط  -4

 . وعالقات جديدة
هي إسرتاتيجية تدرس يف األساس   -5

 . املادة وتنظيمها لتوضيح
هي إسرتاتيجية تعلم يبين فيها الطالب   -5

 .روابط ومهارات 
 . هي خريطة مكتملة -6

 
قصة ميكن استكماهلا  هي خريطة ان -6

 دائم  بشكل
اخلرائط املعرفية متشاهبة خاصة إذا   -7

 .وضعها املعلم
خاصة به، ال  لكل طالب خريطة ذهنية  -7

 .متشاهبتنيإجياد خريطتني  ميكن
ميكن ألي شخص فهم اخلريطة  -8

 .واإلفادة منها
ال ميكن استخدامها إال من قبل   -8

 .الدرس صاحبها
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 اً األسئلة هي أكثر إسرتاتيجيات التدريس استخدام  : ت إاثرة االسئلة الصفيةإسرتاتيجيا 

 يف احلصة الواحدة.   سؤاالً   ۸۰مبعدل    سؤال يومياً   4000يسأل املعلم حوايل 

 ال أو ذكر كلمة ما.  % من أسئلة املعلمة الشفوية أسئلة معلقة مثل: أمأل الفراغ أو نعم أو60إن حوايل 

 إاثرة أسئلة شفوية. %( من وقت احلصة يف ۱6-6يستهلك املعلمون من ) -
 من األسئلة يف الكتب املدرسية بشكل عام هي أسئلة معلومات واستيعاب   %۹۰إن  -
 التأكد من حفظ الطلبة للمعلومات.   يسأل املعلمون أسئلة ضيقة هبدف -
 معظم األسئلة املستخدمة ميكن اإلجابة عنها يف أقل من ثالث ثوان.  -
 إجناز. ألسئلة مهارات عليا لديهم طلبة أكثر   الطلبة الذين يتعرضون -

 : أمهية السؤال وقيمته التعليمية

على جناح املعلم يف  ستخدم املعلمون األسئلة يف مجيع مراحل التدريس، حيث يعتمد جناح التدريسي
أسئلة، ويف  ق يثريون فمنذ بدء التخطيط الدراسي حيضرون أسئلة، ويف أثناء العرض والتشوي،  طرح أسئلة

 للمعلمني.   التقومي سواء بنائية أو ختامية يثريون أسئلة، فاألسئلة هي إسرتاتيجية اثبتة

 :دوافع املعلمني إلاثرة األسئلة 

أن ينطلقوا منها يف ربط   البداية اليت ميكن و   ، تستخدم األسئلة يف بداية احلصة للتعرف على خرباهتم السابقة -1
 اجلديدة ابلسابقة. املعلومات 

  الطلبة ابملوضوع اجلديد، وهتيؤهم ملادة التعليم اجلديدة، سئلة اهتمام الطلبة ابملوضوع اجلديد، وهتيؤهمتثري األ -۲
 واالنتباه. وحتفزهم على املشاركة 

 ملعلم. روتني العرض املقدم من ا تستخدم األسئلة لتشجيع مشاركة الطلبة وتفاعلهم يف املوقف التعليمي ولكسر  -۳

 . من اهلدوء واالستماع   والنقاش بدالً  داث تغيري يف املناخ الصفي حبيث يسود جو من احلوار تستخدم األسئلة إلح -4

 توجيه تعلم الطلبة حنو النقاط اهلامة واألفكار األساسية.  -5

 وخياراهتم املفضلة   تشخيص إمكاانت الطلبة وميوهلم واهتماماهتم. والتعرف على ذكاء اهتم -6

 اهنم ملادة وحتقيقهم لألهداف الرتبوية للدرس. مدى تعلم الطلبة وإتق  تقومي -۷

 . اإلبداع إاثرة تفكري الطلبة وحفزهم على البحث والتجريب والتفكري الناقد والتفكري  -۸
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : األسئلة  أنواع

 اليت تتعلق ابحلصول على استجاابت الطلبة احلرة حنو املوضوعات اجلديدة   وهي   افتتاحية:لة  سئأ  -1

 فها هتيئة الطلبة للمدرس اجلديد. سيطرحها املعلم، وهد   اليت

 . هذه األسئلة بقصد إحداث أتثري عاطفي حافز    تثار  :ية غ اسئلة استعراضية بال   -2

وهي   بسيطة  اليت تثار هبدف احلصول على إجاابت حمددة ترتبط حبقيقة حمدد   األسئلةأسئلة المة:    -3
 نوعان: 

 وهي أسئلة احلفظ والتذكر.   دنيا:أسئلة المة    - أ

 فيها  تتعلق مبستوى االستيعاب والتطبيق حيث تتطلب إجاابت واسعة  أسئلة: وهي المة عليا أسئلة -ب
 .شرح وتفسري وتطبيق

 أسئلة تتعلق مبستوايت التفكري العليا وهي ال تبحث عن إجاابت حمددة،  وهي:  اسئلة تباعد  -4

 : ختتلف فيها اإلجاابت مبا يسمح للطلبة أبن يعربوا عن أنفسهم، وهي نوعان   بل

 أسئلة التحليل اليت تتطلب الوصول إىل استنتاجات غري ظاهرة يف النص   وهيدنيا:  أسئلة تباعد    - أ

 بوضوح 

 تتعلق مبستوى الرتكيب والتقومي.   أسئلة  : وهي أسئلة تباعد عليا -ب

 : ا إىل نوعنيتصنف األسئلة من حيث إجابته  -5

  تبحث عن إجاابت ضيقة جداً   أسئلة : وهي  أسئلة مغلقة  - أ

 تبحث عن استجابة حرة، واسعة   أسئلة: وهي  أسئلة مفتوحة -ب

 يف التفكري.   وطرائقهم  هذه األسئلة تولد استجاابت واسطة متباينة يظهر من خالهلا إمكاانت الطلبة  إن

 النوع من األسئلة يهدف إىل التعمق يف إجاابت الطالب، واحلصول على   وهذا  :أسئلة عابرة  -6

 لطالب يف إجاابته األوىل. إضافية مل يقدرها ا  معلومات 



 

322 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 هذا النوع من األسئلة حني تكون إجاابت الطالب عن سؤال ما انقصة  يقدم   : أسئلة ساحبة  -۷
 املعلم حفزه على استكمال اإلجابة .   فيحاول

 أشبه ابألسئلة الساحبة ، لكن يف السؤال املوجه حياول املعلم قيادة الطالب   وهي   : اسئلة موجهة  -۸

 معني أو إجابة معينة. حنو سلوك   وتوجيهه

 يعيد املعلم توجيه السؤال إىل  ، يسال املعلم سوال من قبل الطالب ما  نيح  :أسئلة مادة التوجيه  -9
 . آخرين  الطالب

املعلم هذه األسئلة هبدف التعرف على وجهات نظر متعارضة،   يثري  : أسئلة حوارية جدلية  -۱۰
 آراء املؤيدين واملعارضني.   وسلبياته.  هجيابياتااملوضوع من حيث    جوانب وتقليب

اخليار املتعدد، حيث يطلب السؤال اختيار إجابة واحدة   أسئلة وهي  : احملدد  أسئلة االختيار   -۱۱
 صحيحة. 

 املعلم من الطلبة إثبات صحة رأي ما، أو صحة إجابة ما.   يطلب   :أسئلة إثبات أو فحص   -۱۲

 . حقة دون توقفجمموعة أسئلة مثرية متال يقدم  :اسئلة سريعة الطلقات   -۱۳

ن املعلم هذه األسئلة حبثا عن تفاصيل أخرى إضافية، ابعتبار أب  يقدم  : أسئلة تطلب تفاصيل  -14
 بقصد   كما أن املعلم يدعو الطالب إىل التحدث أكثر عن املوضوع  ،ميلك تفاصيل اكرب  املبدع  الطالب 

 التعرف على الطريقة تفكريه ومشاعره. 
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 مفاهيم مرتبطة ابألسئلة: 

متعددة مثل حماولة فهم  بعمليات  يصل السؤال إىل الطالب يقوم الطالب   حني   :معاجلة السؤال  -1
ضرورية، وال تتم بسرعة.   العمليات   والبحث عن اإلجابة، وتنظيمها وعرضها. هذه   منه،   السؤال، والغرض

. ولذا جيب أن يكون حتت ضغط الوقت والسرعة  أال  هلذه العمليات، وجيب  كافياً   فالطالب حيتاج وقتاً 
 "وقت االنتظار".   يسمى  علم وقتا كافيا لإلجابة يعطي امل

 ،الوقت الذي مير بني حلظة انتهاء السؤال وبني اختيار الطالب املستجيب  وهو   :وقت االنتظار  -2
من   كثرياً   إن ،  مث يتوقف أو يعطي فرتة انتظار قبل أن جييب الطالب املستجيب  ،يثري السؤال  فاملعلم

فالطالب حيتاج إىل   ،كافية  وغري  يعطون فرتة انتظار مما يربك الطلبة وجيعل استجاابهتم متسرعةاملعلمني ال 
 فرتة أقلها ثالث ثوان.

 ة املطلوبة، فإنه يلخص إجابةحيصل على اإلجاب يطرح املعلم السؤال، وال  حني  : احلملة العاكسة  -3

 بدال من إعادة طرح السؤال اثنية.   الطالب 

 املعلومات اليت يقدمها املعلم عن استجابة الطالب ويفضل أن تكون عبارة   وهي   :جعةالتغذية الرا  -4

 بعيدة عن املدح والذم.   وصفية

 : السؤال اجليد  خصائص

أن يكون  وجيب،  أهداف التعلم، فلكل سؤال هدفإهنا هادفة، تسعى إىل الوصول إىل هدف من   - 1
 التحليل ومهارات عقلية   سيتق  وأسئلة  ، ابواالستيعهذا اهلدف واضحة. فهناك أسئلة تقيس احلفظ  

وهذه   ،وأسئلة هتدف إىل قياس اجتاه أو رأي أو قيمة  السابقة،  عليا، وأسئلة هتدف إىل معرفة اخلربات
 املعلم والطالب.   واضحة لدى كل من   تكون   األهداف جيب أن

حمددة  غري  م،صعبة الفه  ات مكل إهنا خمتصرة، بلغة سليمة واضحة. فالسؤال اجليد ال يستخدم    - ۲
 .الداللة أو مصاغة بشكل نفي 

تقيس أكثر   حبيث حياول بعض املعلمني صياغة أسئلتهم ،السؤال اجليد على هدف واحد فقط  ركزي  - 3
 من هدف أو تطلب أكثر من معلومة. 

 . عن حقائق السؤال اجليد يرتبط مبفهوم أكثر مما يرتبط حبقيقة، كثريا ما نسأل حبثاً   - 4
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اط تعلم. أمن هناك و   اط ذكاء متعددة، هناك أمن ،يرتبط ابلتمثيالت املفضلة لدى الطلبةالسؤال اجليد    - 5
 بنمطه.  ارتبط  طه. فهو يفضل ما اوكل طالب يستجيب لألسئلة املرتبطة أبمن

ومتيز بني هذه   الطلبة،   األسئلة اجليدة أسئلة مميزة، واألسئلة املميزة هي اليت تناسب مستوايت من  - 6
اجلميع، فالسؤال اجليد مييز بني الطلبة   لدى   جيوز أن حيدث السؤال نفس االستجابةاملستوايت. فال  

 جتاهات أو القيم أو اآلراء.أو اال   املهارات  سواء من حيث املعلومات أو

 : إاثرة السؤال  تقنيات 

 يكون على هذا الرتتيب:   ختطيط األسئلة:   -1

 . أهداف األسئلةحتديد   -
 . كتابة األسئلة -
 ئها. التدريب على إلقا -
 توقعات استجاابت  -
 إعداد أسئلة وكتابتها.  -
 تعديل األسئلة.  -

 : االتصال مع الطلبة  -2

 . اتصال عيين -
 . االستدعاء ابالسم -
 . السخريةعدم   -
 عدم االحراج.  -
 االهتمام ابخلجولني.  -

 وهذا يعمل على:    . ثوان قبل ان حيدد الطالب املستجيب  5  -3من   أن يعطي املعلم وقت انتظار  -3

 بنفسه  الب ثقة الط  زايدة -
 احلصول على استجابة أكثر تكامالً.  -
 زايدة عدد املستجيبني.  -
 زايدة تفاعل الطلبة مع بعضهم. -
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 : الطالب اجمليباختيار    -4

من توجيه السؤال إىل مجيع   الً د له السؤال. ب  يوجهون ، و كثري من املعلمني يف اختيار طالب ما  مييل
 لسلبيات التالية:أن تؤدي إىل ا  ميكن  . أن هذه اإلسرتاتيجيةالطلبة

 الطالب الذي مت اختياره.  إحراج -
 إشعار اآلخرين أبهنم غري معنيني ابلسؤال. -

 للمعلمني أن يراعوا ما يلي يف اختيار املستجيب:   وميكن

 ابالستجابة.أن يطرحوا السؤال أمام اجلميع ليتقدم من يرغب   -
 أن يطرحوا السؤال أمام اجلميع، وخيتار املعلم من سيجيب.  -
 . كافياً احلالني عليه أن يعطي وقت انتظار    كال   ويف -

هذا السؤال يرتبط    أن   مييل بعض املعلمني إىل توجيه السؤال إىل طالب معني بقصد إاثرة انتباهه أال   وقد 
 . السؤال إبدارة الصف أكثر من ارتباطه أبخالقيات أو سلوكات طرح 

 :أسئلة مستمرة أم ختامية   -5

فحني   ،الشرح  هناية  تتخلل مدة عرض الدرس، ال أن تكون يف الدراسات أن األسئلة جيب أن    تشري
 .من األسئلة عدداً يقدم    أنأو عالقة يفضل  اً يوضح املعلم مفهوم 

يضعوا يف  أبن  كما ينصح مؤلفو الكتب املدرسية  ،أن تنقل الطالب إىل مفهوم أو عالقة جديدة   ميكن
 يف هناية الوحدة.   من أن يضعوا األسئلة   ثر بدالً أو أك  هناية كل فقرة سؤاالً 

ابلتعلم اإلتقاين   صلة   وجود األسئلة يف هناية كل فقرة أو إاثرهتا بشكل مستمر يف أثناء العرض أكثر  إن
 . جديدة  حيث يتأكد املعلم من استيعاب املتطلب قبل أن ينتقل إىل فكرة

ها أبهداف ألساسي لألسئلة هو مدى ارتباط فاملعيار ا:  أسئلة معلومات أم مهارات عقلية عليا  -6
 هذه األهداف.  حتققالدرس فنحن نسأل لنقيس مدى  
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 : املثية للتفكي  األسئلة 

 املعرفية واألسئلة مثرية التفكري.   األسئلة

هتدف   املعلمني   أسئلة  اهلدف من إاثرة األسئلة أساسا هو حفز الطلبة على التفكري، إال أن كثريا من   إن
 :املعرفية  مى األسئلة فهي تس  ،إىل قياس معرفة الطلبة يف اجملال

 : األسئلة املعرفية  -  أوالا 

 األسئلة املرتبطة مبا يلي:   وهي

 وحقائق.  معلومات  -
  .مصطلحات ومعايري  -
 ومعايري. شروط  -
 وترتيبات وخطوات.  تصنيفات -

 إىل معرفة أو قياس مدى االستيعاب والفهم مثل:   أو

 . وتفسري  شرح -
 وإعادة صياغة.   توضيح -
 خر.حتويل املعلومة من شكل إىل آ  -

هذه األسئلة تقيس معرفة أو استيعاب وهي احلدود الدنيا   ومثلابألسئلة التجميعية    تسمى األسئلة    هذه 
 . التعلم  ابألهداف 

 : األسئلة مثية التفكي  :اا اثني

الرتكيب،   التحليل،  إبحدى مهارات التفكري العليا: التطبيق،  يرتبطالسؤال املثري للتفكري أبنه سؤال    عرفي
أخرى مثل، عدم وجود إجابة جاهزة صحيحة هلذا السؤال،    خصائص   يضيف بعض املربني  التقومي، كما 

 اليت تعكس خربة الطالب وقدرته على البحث وتنظيم إجابة واحدة، أو اإلجابة    من   أو وجود أكثر 

 . بني معلومات عرفها سابقاً   وروابط وإجياد عالقات    اإلجابة
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 أي؟ ملاذا وكيف؟    اسئلة 

 ارتباطا مبهارات التفكري العليا.   األكثر  األسئلة  وكيف وأي هي  أن أسئلة مثل ملاذا

 ملاذا؟   أسئلةwhy  :أسئلة تثري قضااي هامة ترتبط ابلعالقة بني املتغريات وهي : 
 . آراء وحقائق -
 . أسباب ونتائج -
 . وكل  أجزاء -
 . ظاهرة وظاهرة -

 الظواهر   بني  ات ما ترتبط هذه األسئلة حبل املشاكل واختاذ القرارات، وإدراك العالق  وغالبا 

 كيف؟   أسئلةHow  :مبهارات مثل التطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي، فهذه األسئلة   ترتبط
 . على عمل األشياء، أو تطوير عمل األشياء وحتسينها  القدرة   تنمي

 أي    أسئلةWhich    :هذه األسئلة مبهارة إصدار األحكام أو التقومي، أو مهارة  ترتبط 
 فالطالب يواجه  ، ولوايت أو إصدار القرار أو حل املشكلة أو اختاذ موقفاأل   تركيب  االختيار أو

 . ومن تدريبه على مواجهة هذه املواقف  ،عديدة دراسية وحياتية يومية  مواقف

 التفكي: التفكي حول    أسئلة 

تفكري يهدف إىل مراقبة عمليات التفكري  وهواملعريف  هذا النمط من التفكري أيضا التفكري فوق    يسمى
 التفكري حول التفكري.   مسي   بطها، ويوجه الفرد وهو يفكر ولذلك وض

يفكر، وما   كيف ب  يكون هذا النوع من التفكري، أيضا بصوت عال يهدف إىل إاثرة وعي الفرد  وقد 
 الذي يدور يف ذهنه من عمليات داخلية.

 كري العادية. من عمليات التف أكثر زمناً   عمليات   ريف وهي عمليات التفكر أو التفكري فوق املع  وإن
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 مهارات التفكي فوق املعريف: أبرز   من

 املهارات التالية:  وتشمل :مهارات التخطيط  -1

 مهارات حتديد األهداف والوعي أبمهيتها وأولوايهتا.  -
 اختيار اإلسرتاتيجيات املالئمة وفق األهداف املرسومة.  -
 خبطوات العمل وحل املشكلة. الوعي -
 املتوقعة، ومواجهتها. حتديد الصعوابت واملشكالت و  -
 . التنبؤ مبا سيحدث الحقاً  -
 .بنتائج اخليارات أو القرارات مسبقاً  الوعي -

 املهارات التالية:  وتشمل مهارات الضبط واملراقبة: -۲

 التوجه الدائم حنو اهلدف والوعي به.  -
 توقيتات زمنية أو جدول زمين لتحقيق األهداف. وضع -
 . النتقال إىل اخلطوة التالية ببداية كل خطوة وهنايتها قبل ا الوعي -

 املهارات التالية:  وتشمل مهارات التقييم:  -۳

 تقييم مدى حتقيق اهلدف.  -
 تقييم النتائج واحللول. -
 املستخدمة اخلطةتقييم  -
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 : التدريس وفق الذكاءات 

حيث رفض يف كتابه اعتبار   ۱۹۸۳يف بداية الثمانينات  ترجع هذه النظرية إىل هوارد جاردنر
أسس  التجريبية إىل إجياد وقادته حبوثه ،تقاس ابختبار واحد درة واحدة يكمن أنالذكاء ق

إىل أن   ،تراوحت بني سبعة أمناط وعشرة لذكاءعن ااط متعددة متعددة للكشف عن أمن
 املتعددة.  الذكاءات  انية ذكاءات ومسيت نظريته بنظريةمث يادابعت انتهى األمر

 إضافة انتج جديد.  أو ى حل املشكالت جاردنر الذكاء أبنه القدرة عل  عرف -

انية  ماها جاردنر: الذكاءات الثمس خمتلفة  انية طرقمكل إنسان قادر على معرفة العامل بث  إن -
 واملكاين والبصري واإليقاعي واالجتماعي والذايت والتأملي والطبيعي. واملنطقي وهي: اللغوي

  يالً بروف ت، لكنهم مجيعا ميتلكونالناس يف مدى امتالكهم لكل نوع من الذكاءا وخيتلف -
 هلذه الذكاءات، وأهنم يستخدمون هذه الذكاءات يف التعلم ويف األداء.

 ات أساسية هي:مارتبطت نظرية جاردنر هذه مبسل

 ليس هناك ذكاء واحد اثبت ورثناه، وال ميكن تغيري -1

 عند كل فرد. وجودةامللذكاءات ال تغطي مجيع او منطقية  لغوية اختبارات الذكاء احلالية -۲

 ميتلك كل شخص عددا من الذكاءات، وليس ذكاء واحدة.  -3

 ابإلمكان تنمية ما منتلكه من ذكاءات فهي ليست اثبتة.  -4

 ملا ميتلكونه من ذكاءات.  إذا كان التعليم مناسباً يتعلم األطفال  -5

 شخص الربوفيل لكل هذا وميكن رسم ،الذكاءات  من ميتلك كل شخص بروفيالً  -6

ما   الشخص تتفاوت الذكاءات الثمانية لدى كل شخص ومن املستحيل وجود بروفيل -۷
 مشابه لربوفيل شخص آخر.

 لتنمية الذكاءات الضعيفة. ميكن استغالل الذكاءات القوية  -۸
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 : أمناط الذكاءات الثمانية

ظ التعامل مع األلفا على الذكاء اللغوي اللفظي: ويظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد -1
بقوة يف الطفولة املبكرة   وتربز ، أو يف القدرة على استخدام الكلمة ،ات مواملعاين والكل 

 وتستمر مع مراحل النمو املختلفة.

األرقام أو السلوك املنطقي.   استخدام : ويظهر يف قدرة الفرد علىيالذكاء املنطقي الرقم -2
 ، وتتزايد حىت سن األربعني.فرتة املراهقة يف ومظهر هذا الذكاء استخدام الرقم. وتزدهر

بدقة وحتويله إىل  اخلارجي يف القدرة على مالحظة العامل البصري: ويظهر -الذكاء املكاين -3
  ۱۰-۹ويزدهر يف سن  اً الذكاء مبكر   هذا ويربز ،مدرکات حية. ومظهر هذا الذكاء الصورة

 . متأخر سنوات، ويبقى مع الفنانني إىل عمر

اجلسم، ومسك األشياء   حركة ي: ويظهر يف القدرة على ضبط احلرك -الذكاء اجلسمي  -4
" احلركة" وتبدأ يف الطفولة املبكرة   الذكاء التعبري اجلسمي عن السلوك، ومظهر هذابدقة، و 

 وتستمر يف نشاط حىت األربعني.

ومظهر  ات،موالنغ الذكاء اإليقاعي: ويظهر هذا الذكاء يف االهتمام ابللحن واإليقاع -5
 ء " النغمة" تتطور بسرعة منذ وقت مبكر.هذا الذكا

ابآلخرين،   على اإلحساس لقدرةابيظهر هذا الذكاء  البينشخصي: -االجتماعي  الذكاء -6
 مع اآلخر" وتربز بقوة يف سن الثالثة وتستمر.  العالقة وإقامة عالقات سليمة معهم، ومظهره

 فهم اإلنسان ملشاعره ىعل  الذكاء الذايت الداخلي: ويظهر هذا الذكاء يف القدرة -7
 "فهم الذات". ها والتحكم هبا، ومظهرهالداخلية، والقدرة على ضبط

احلية وغري احلية احمليطة بنا،   ابلكائنات   الطبيعي: ويظهر يف االهتمام -الذكاء البيئي  -8
 "العالقة مع البيئة".  ومظهره والقدرة على التعامل مع البيئة ابحرتام،
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  کوني  قدف ،موجودة لدى كل فرد. ولكنها موجودة بتفاوت   انيةالثم هذه الذكاءات  إن
نتعامل مع  بدرجة أقل، ولذلك ال اً بدرجة عالية يف حني يكون منطقي شخص ما لغوايً 

من كل    متفاوتة أهنم أذكياء أو قليلي الذكاء، فكل شخص ميتلك درجات  على اآلخرين
 .ذكاء وليس نسبة ذكاء بروفيليكون لكل شخص  وهكذا ،منط

 أشكاال أخرى من الذكاءات هي:  حبث جاردنر

 واإلحساس  الذكاء الروحي املتمثل يف االهتمام ابستخدام احلدس كوسيلة مباشرة للمعرفة -1
 الشعائر.ابألرواح واملعتقدات الدينية وأداء 

أنه مل يتوصل حىت   غري. الذكاء الوجودي وهو احلساسية اجتاه األسئلة الكربى يف الكون -2
 البحث فيها.  إمكاانت  ذكاءات، وترك الباب مفتوحة أمامىل اعتبارها اآلن إ

 : نظرية الذكاءات على التدريس انعكاسات

 ميتلك مجيع  ألنه   تتوافر الذكاءات الثانية لدى كل شخص، فالطالب ال يصنف على أساس منطي،   - 1
 ولكن بدرجات متفاوتة.   الذكاءات،

يف  يرغب   واهتمامات خاصة وأدوات خاصة إن لكل منط أو ذكاء طريقة تدريس خاصة    - ۲
عملية التعلم، ويساعد   يسهل  استخدامها، وإن استخدام هذه الطريقة يف تدريس أصحاب هذا النمط 

 الطلبة على التفوق والنجاح. 

 يفضل الطلبة أن يتعلموا وفق متثيالهتم وأمناطهم.   - 3

 . ت األخرىميكن استخدام التمثيالت املفضلة للطالب يف تقوية التمثيال  - 4

 . التدريس احلالية  طرق   الذكائية مع  وأمناطهمإن الطالب املتفوقني حاليا هم الذين تصادفت متثيالهتم   - 5

 متمايزة تعليم    تقدم   إن الطريقة املالئمة للتدريس هي اليت تناسب ذكاءات الطالب، ولذلك جيب أن  - 6
 .مذكاءاهت  للطلبة حسب

إعداد   وميكن تدريس واحدة تناسب خمتلف الذكاءات،  الواحد بطرق نستطيع أن نقدم الدرس    - ۷
 متنوعة أيضا.   واجبات أنشطة صفية متنوعة حسب الذكاءات، كذلك ميكن إعداد
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 نزلية: الواجبات امل 

 تتحدد ابخلطوط التالية:  أن ا يتفق عليها املربون ميكنكمة،  نزليإن فلسفة الواجبات امل

 ة. املدرسي واألنشطة املدرسيتعزيز التعلم  -1

 امتداد النشاط املدرسي خارج املدرسة والوقت أطول. -۲

 إعطاء الفرصة للطلبة واملعلمني إلكمال ما مل يكتمل داخل الصف. -3

 تدريب الطلبة على عادات دراسية سليمة ويف أوقات مرحية. -4

 . واألهايل ة بني املدرسة إدماج األهايل يف عملية تعلم أبنائهم، وإقامة عالقات مستمر  -5

 ة: نزليأمام الواجبات امل صعوابت

يف احلصول على أوقات حرة   ويرغبون يف التعلم يف املدرسة طويالً  الطلبة يقضون وقتاً  -1
 أو يكتسبون خالهلا خربات غري مدرسية.  هبا،يستمتعون 

مما   عليها، واحلرصألهايل يفهمون الواجبات على أهنا عملية أساسية جيب متابعتها ا -۲
 .بني فهم الطلبة هلا، وفهم األهايل اً واضح اً جيعل تباين

الطلبة  أوقات  املعلمون يواجهون صعوابت يف اختيار نوع الواجبات ومدهتا، ويف معرفة -3
 . ومدى امتالكهم الوقت الكايف حلل هذه الواجبات 

 ة:نزلي الواجبات امل خصائص

 موضوعات   وبني وجعلهم يدركون العالقة بني الواجب ،واألهايلوضح األهداف للطلبة  -1
 التعلم. 

 لدى الطالب، اجعله ممتعة لألسرة أيضا.  ماً مه اجعل الواجب شخصية، يعاجل موقفاً  -۲

 نوع الواجبات امسح للطلبة ابختيار واجبات.   ،ال تقدم واجبا حمددة -3
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 حدد كمية معقولة. ،ال تنقل الطلبة ابلواجبات  -4

 موا به من أعمال.زود الطلبة ابلتغذية الراجعة الفورية عما قا -5

 ال تركز على واجبات روتينية غري مثرية.  -6

 اشكال الواجبات الناجحة:

 قراءت.  -1

 مجع معلومات.  -2

 العمل يف مشروعات.  -3

 االستماع.  -4

 مالحظة أحداث. -5

 اعداد تقارير ومتابعات. -6
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 :اسرتاتيجيات تقدمي التغذية الراجعة 

 : مفهوم التغذية الراجعة

 سلوك.  فعل على ما قام به من يتلقاه الطالب من ردود ذية الراجعة هي ماالتغ

وقد تكون التغذية الراجعة  ، ما يتلقاه الطالب من تعليقات أو سلوكات نتيجة ملا قام به هيو 
.  دقيقة.كانت إجابتك   أحسنت، جمموعة من اجلمل أو الكليات مثل: جيد، مبعىنلفظية 

 مالمح ة جسدية أو ابإلشارات اجلسدية، حيث يقرأ الطالبتكون التغذية الراجع وقد، اخل
 وجه املعلم أو ابتسامته أو مالمح غضبه وانزعاجه. 

بدء  : مثل  دات عامةيدخل يف ابب التغذية الراجعة ما يقدمه املعلم من تعليمات وإرشا وال
 فالتغذية الراجعة هي ما أتيت دائما بعد قيام الطالب ابلسلوك أو العمل. ،العمل

 : مصادر التغذية الراجعة

 املعلم  -1

 الزمالء -2

 الكتاب أو مرجع -3

 الطالب نفسه  -4

 األهل  -5
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 أهداف التغذية الراجعة مبا يلي:

  امف ،األداء الصحيح قبل أن ينهي عملهمساعدة الطالب على أن ميارس السلوك أو  -1
 إجناز جيد.  من تغذية يف أثناء قيامه ابلعمل توجه سلوكه وأداءه حنو يتلقاه

 إعطاء الطالب فرصة ممارسة األداء مث مقارنته ابألداء الصحيح. -۲

  انتهائه حني حيل مسألة أو جييب عن سؤال، فإن ما يتلقاه من تغذية راجعة بعد فالطالب
 من العمل تعمل على حتسني أدائه وتعريفه بنقاط قوته وضعفه. 

  إذا دائه ومعرفة نتائج جهوده، خاصةجتعل التغذية الراجعة الطالب متشوقة ملعرفة أ -3
 من اإلسرتاتيجيات املالئمة.  قدمت

 للحكم التغذية الراجعة إىل مساعدة الطلبة على وضع املعايري اخلاصة  ميكن أن تؤدي -4
 . على أعماهلم، حبث يوجهوا أنفسهم ذاتياً 

 :تقدمي التغذية الراجعة إسرتاتيجيات

ميكن أن يبقى الطالب  فال :غذية الراجعة املؤجلةالتغذية الراجعة الفورية مقابل الت -1
أصال أن تنتظر حىت النهاية ونقول   جيوز فرتة طويلة حىت يطلع على نتائج أداءه، وال اً منتظر 

التغذية الراجعة غري الفورية،   اً كثري   ارسونمي ، إن املعلمنياً أو ضعيف اً للطالب كان أداؤه جيد
 يتضح يف: وهذا

 ة العام إلصدار نتائج النجاح والرسوب.االنتظار حىت هناي  -أ

أتثريها   يفقد  ، وإعادهتا إىل الطلبة بعد فرتة طويلة ممااق االمتحان فوراً عدم تصحيح أور  -ب 
 يف آراء الطالب.

 السلبية.إمهال بعض السلوكات  -ج

 هذه الطالب يف السلوكات السلبية بعد مرور فرتة زمنية على حدوث مثل مناقشة -د
 السلوكات.
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 حيتاج إليه الطالب هو ما :الراجعة احلكميةالتغذية الراجعة الوصفية مقابل التغذية  -2
ولذلك يعترب كثري من  ،قام به ما وصف سلوك قام به أكثر مما حيتاج إىل إصدار حكم على

حيتاج إليه الطالب أن يفهم سلوكه   ما وأن ، املربني وعلماء النفس أن النقد واملدح كالمها ضار
 حنو مبدأ أو قاعدة سليمة.  لوكهسويوجه 

التغذية الراجعة اليت تقتصر على تعزيز  إن :الراجعة املستقبلية مقابل املاضوية التغذية -3
  إنو  أو نقداً  اً مدح حكمية   نما تكو  وغالباً  األثر، سلوك قام به الطالب يف املاضي قليلة

  اً يكرر سلوكا منتهيمن الطالب أن  املطلوب  وليس ،وصفية فهي تصف سلوك انتهى كانت
  ابلتعليق على تكتفي فالتغذية الراجعة املفيدة ال ،السلوك مستقبالً  هذايطور مبقدار ما 

 . وتطويره السلوك هذا املاضي بل متتد لتصل إىل حتسني

إىل الرفض أو إىل   يؤديفاحلكم والتقومي  ماا: أو حك اا التغذية الراجعة ليست تقيم -4
أو من أي مصدر  الطالب، ذية الراجعة سواء كانت من املعلم إىلالتغ إنو  ،الدفاع والتربير

وإن أي تغذية   ،إىل املراجعة والتطوير ووضع اخلطة للتحسني تسعى إىل أي شخص جيب أن
 مهددةفاملطلوب تغذية راجعة وصفية غري  ،لن تكون ذات نتائج إجيابية  انقدة  راجعة مهددة،

هدف التغذية الراجعة زايدة   إن :ال على اخلطأ التغذية الراجعة اليت تركز على الكل -5
وليس   ،والتغلب على الصعوابت  النجاحات  الرضا وتنمية العالقات وبناء الفريق، والبناء على

 بينها أهداف ساخرة أو حمبطة.

يع الطلبة إىل التغذية  مج حيتاج :التغذية الراجعة تقدم للجميع وال ترتكز على فئة -7
  على الطلبة الذين يقومون ابألداء الصحيح، والرتكيز الراجعة للطالب الإمهالراجعة، وال جيوز 

الوقت ال جيوز أن تركز التغذية الراجعة   وبنفس التعلم ء الطلبة الذين يواجهون صعوابت أو بط
إىل التغذية الراجعة، ألهنم   ابحلاجة  فجميع الطلبة يشعرون ،وهتمل الضعاف املتفوقني على

 نزيه يشعرهم أبهنم يعيشون نفس األوضاع.  عادل حباجة إىل معلم
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التغذية الراجعة جيب أن تكون شاملة،   إن األداء: ظروف  ميق،  ال تقيم األداء فقط -8
يف ظروف معينة   مت من املهم أن يقدم املعلم التغذية الراجعة ألداء إن، و وعادلةونزيهة 

مزدحم ابألفراد ال  منزل س يففالطالب الذي يعيش يف بيئة غري غنية ابملثريات، أو الذي يدر 
الراجعة جيب أن  فالتغذية، جيدة  يستطيع أن ينجز نفس ما ينجزه طالب أخر يعيش ظروف

وال تطلب منه مستحيالت ال  أدائه، ترعي مجيع العوامل اليت يعيشها الطالب وتؤثر على
 يستطيع حتقيقها.

التغذية الراجعة   تقدم : لةال تقدم التغذية الراجعة أبسلوب الفراشة بل أبسلوب النح  -9
بل تركز   آخر، إىلوال تقدم عشوائيا أو تنتقل من موضوع  الواضحة، ضمن خطة هلا أهدافها

ويقدم هلم هدفه ويوجه الطلبة حنو اهلدف،  املعلم على اهلدف حىت يتحقق، ولذلك يعلن
 راجعة مرتبطة به.  التغذية

 :  املطرب أو العزف املنفرد قدم التغذية الراجعة أبسلوب احملاور ال أسلوب -10

طرف   من وليست توجيهات أبوية أو تربوية ،التغذية الراجعة ال تنبع من السلطة فوقية إن
 ،الطالب ويستمع فالتغذية الراجعة طريق يف اجتاهني: يقدم املعلم ،أصغراکرب إىل طرف 

 لوك الصحيح.إىل الس  للوصول ويتحوران ويتحدث الطالب ويستمع املعلم، أو يتحداثن معاً 

 اا.متملق  مدحاا قدم ثناء ال  -11

 . حتدث عن سلوك ال عن شخص الطالب -۱2

دون   هدفي  أن املعلم حني يقدم تغذية راجعة فانه :تغذية راجعة مرنة غي مستفزة  - ۱3
 . معكوسة سوء اختيار الكلمات قد يؤدي إىل نتائج السلوك، لكنشك إىل حتسني 

 رسالة أان هي رسالة أكثر نضجاً   إن : رسالة أنت استخدم رسالة أان بدال من  -۱4
رسالة أان كاملة حتوي عناصر أساسية   إن، هامة ومتكاملة أبعادللطالب  تشرح ألهنا  ماالً واكت

ولذلك غالبا ما تكون استجابة الطالب هلذه   ،کامالً   يف االتصال وتوضح للطالب املوقف
 إجيابية. الرسالة 
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 تحقيق ما يلي:ل هتدف  :س القيم واالجتاهاتاإلسرتاتيجيات احلديثة يف تدري 

 وکماا.   توسيع املناهج وإغناؤها نوعاا  -1

البيئة الصفية حاليا بطرق تدريس تستند إىل عرض املادة   تتميز :تغيي البيئة الصفية -۲
 وتقدميها للطلبة بشكل حمبب يف أحسن األحوال.   تبسيطها،  الدراسية وحماولة 

التعلم ذا   جعل يتطلب ،خالل الرتكيز على بناء القيم واالجتاهات  تغري البيئة الصفية من إن
وإن جعل التعليم   ،يتعلمون مسؤولية ماحبيث يندمج الطلبة يف مادة التعلم ويتحملون   ،یمعن

 ذا معىن يتطلب: 

 التعليم ابلقضااي واملشكالت ذات الصلة حبياة الطلبة. ربط -
 . املالئمة ل مسؤولية التعلم واختيار املواقفالطلبة الدور األساسي يف القيام بتحم إعطاء -

املعلومات واحلقائق املركز األساسي يف   حتتل تدريس املفاهيم بدالا من تدريس احلقائق: -3
تركز على نقل  التدريسقدمية وحديثة، وأساليب  حبقائق األنظمة التعليمية، فاملناهج مليئة

  وغالبا ،الطالب سحب هذه احلقائق من  واالمتحاانت تعيد التقومي وأساليب ،هذه احلقائق
 من التعليم على حساب تعليم القيم واالجتاهات.  النوع ما يكون هذا

مثل  : والتلقني  تغيي أساليب التدريس واالنتقال من األساليب اليت تركز على احلفظ -4
تدعو إىل التفكري  حديثة احملاضرات واألسئلة واالمتحاانت إىل أساليب وإسرتاتيجيات 

 التجريب والتأمل.و 

بناء منظومة قيمة لدى الطلبة جتعلهم أكثر  إن :واجتماعيةأفراد فاعلون شخصية  -5
، وأكثر رغبة يف التفاعل وتطويره إن بناء  مبشكالته هاهتمام صلة بقواقعهم وجمتمعهم، وأكثر

والدعوة إىل  واحلرية واإلصرار واملسؤولية وحماربة الفساد مثل: التسامح الفرد يتطلب تزويده قيم
 الواجبات واملطالبة ابحلقوق والعمل على حترير اجملتمع من املعوقات، وممارسة العدالة،

 يف العمل بكل أنواعه الرمسي والتطوعي. واملسامهة
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 يلي: ما  واالجتاهات الفاعلة يف تدريس القيم  األساليب

سلوكي، فاملعلم يقدم  ، وادرسإيل   انظر أو  ،اعمل امالنمذجة: وتستند إىل طريقة اعمل ک -أ
 املخلص أمام طالبه.  املؤذي، منوذجا حيا للسلوك النزيه العادل، غري

 . املطلوبة احلديث اهلادف املوجه لتوعية الطلبة وتقدمي صور واضحة للقيم واالجتاهات  -ب 

استخدام احلركة كأداة لضبط االنفعاالت وإعادة الطلبة إىل التوازن  احلركة والدراما:  -ج
 . القيمي ركة والتمثيل األدائي الدرامي لعرض مناذج من السلوكاستخدام احل وميكن ايلاالنفع

 :األسس الرتبوية والفكرية لتدريس القيم واالجتاهات

 وواقعهم إن هدف الرتبية توليد الوعي لدى الطلبة ليكونوا قادرين على تغيري بيئتهم -1
 منها. واإلسهام يف بنائها واختاذ موقف إجيايب  وتطويرها

حيفز  إنساين اس، فالبد من بعد قيمي مد ذاهتا قاصرة عن توليد والوعي واحل إن املعرفة حب -۲
وتوظيف هذه القيم   رأيه، األفراد على اإلسهام من خالل احلوار والتفاعل وفهم اآلخر واحرتام

 . ال متفرجاً  مبا جيعل املواطن مسؤوالً 

من  اوإمن حيدث نتيجة املعرفةرض من اخلارج، وال ، وال يفاً إن تغيري الظروف ال يتم تلقائي -3
واجتاهات أصيلة   بقيم خالل التصدي لألفكار والقيم السلبية الشائعة أو املستوردة واستبداهلا 

 قادرة على حتديد بدائل ومتغريات. 

 تباين الطلبة يف طرق تعلمهم، وتشري نظرية الذكاء املتعدد إىل أن هناك مثانية أمناط -4
 .ن خالل خياراهتم املفضلةن الطلبة يتعلمون موأ ذكاء،

 . هدم الفجوة بني النظرية والتطبيقيتعلم القيم واالجتاهات  إن -5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :إسرتاتيجيات التعلم املالئمة

  كما يتطلب  العلمية، بني املعلومات النظرية والتطبيقيات  اً ربطب تدريس القيم يتطل  إن
والتقليد  والشرح العرضية القائمة على حداث نقله أساسية يف طرق التعليم التقليدإ

 ويرى املربون أن الطرق البديلة هي: ،والتوصيل

 التعلم التعاونية الزوجي اجملموعي.  أساليب -
 التعلم الذايت.  أساليب -
 ية(. مان الذكاءات الث)التعلم املبنية على تفضيالت الطلبة  أساليب -
 ق العملي.التعلم املبنية على احلوار واملناقشة والتطبي أساليب -
 التعلم املبنية على التفكري أبنواعه: األساسي والنقدي واإلبداعي. بأسالي -
 .والعمل.التعلم املبنية على املشاعر والعواطف واحلركة واحلواس  أساليب -
 أساليب التعلم املبنية على البحث واالستقصاء واالكتشاف والتجريب.  -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : التعليم مفهوم تقنيات 

بعمليات التعليم ومصادر التعلم،  والنظرايت اخلاصةك البناء املعريف املنظم من البحوث ذل
وتطبيقها يف جمال التعلم اإلنساين، وتوظيف العناصر البشرية أو غري البشرية لتحليل النظام 

عملية والعملية التعليمية، ودراسة مشكالهتا، وتصميم العمليات واملصادر املناسبة كحلول 
واستخدامها وإدارهتا وتقوميها، لتحسني كفاءة التعليم وفعاليته    وتطويرها،املشكالت هلذه 

 وحتقيق التعلم. 
 : خصائص تقنيات التعليم

 : عملية تطبيقية ▪

وإمنا يسعى إىل تطبيق هذه املعرفة ملعاجلة وحل  الواقع،ال يتناول مفاهيم جمردة بعيدة عن 
 اقف التعليمية. األفراد يف املو املشكالت اليت يتعرض هلا  

 :عملية شاملة ▪

 إذ أهنا جمموعة من اإلجراءات واألنشطة اليت هتدف إىل حتقيق جمموعة حمددة من األهداف.

 :عملية تفاعلية ▪

 إذ أنه يوجد حالة من التفاعل النشط واملستمر بني مكوانهتا. 

 : عملية نظامية ▪

بطة بني مفردات اتباع خطوات منطقية مرتاأي أهنا هتتم أبسلوب النظم الذي يتضمن 
 املنظومة من مدخالهتا وعملياهتا وخمرجاهتا. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : جماالت تقنيات التعليم

 تقنيات التعليم كمجال: :أوالً  ▪

تصور مجعية االتصال الرتبوية األمريكية جماالت ومكوانت تقنيات التعليم يف مخس عناصر  
ية غنية ابلتفاعل املتبادل التقومي( بعالقة تكامل  –اإلدارة  -االستخدام  –التطوير – )التصميم

 املستوي النظري والتطبيقي. علىوالتأثري والتأثر 

 كمهنة:: تقنيات التعليم  اثنياً  ▪

ومسئولياهتا،  ت التعليم مهنة مستقلة ذات خصائص مميزة هلا قواعدها ومهامها تعد تقنيا
ية منها  على عاتق أخصائي تقنيات التعليم العديد من املهام يف املؤسسات التعليم يوألق

 وإدارة وتقومي املواد التعليمية.  واستخدامتصميم وإنتاج 

 : تقنيات التعليم كعملية: اثلثاً  ▪

ابلتطبيق العلمي املنظم للمعرفة من أجل الوصول إىل حلول علمية لبعض  هتتم تقنيات التعليم
تقنيات   نواملخرجات. إالعملية يشتمل على املدخالت والعمليات  ماملشكالت، ومفهو 

 عليم تعتمد يف تفكريها وحل مشكالهتا على اتباع خمطط أسلوب النظم لتحقيق أهدافها.الت

 رابعا: تقنيات التعليم كعلم: ▪

إال أنه   خمتلفة،التعليم علم ترجع جذوره إىل جماالت علمية متعددة ومتباينة ونظرايت  تقنيات 
ي يهتم بتصميم  من خالل البحوث والدراسات أصبحت تقنيات التعليم علم أكادميي تطبيق

 مصادر التعلم وعملياته وتطويرها وتوظيفها وإدارهتا وتقوميها.
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 : عناصر مكوانت تقنيات التعليم

 :التصميم ▪

ووضع   وضع خطة للعمل بدءا من وضع األهداف وحتديد املتطلبات من مستوى التلميذ
 االسرتاتيجيات التعليمية والعمليات وأساليب التقومي. 

 :التطوير ▪

  واإلنتاج والتطوير بناء عن تغذية راجعة واقع ملموس للعمل إىلصفات التصميم حتويل موا
 انتاج الربامج السمعية والبصرية وتطبيقات تقنيات الكمبيوتر.  :مثل . مقننة

 : االستخدام ▪

 من خالل توظيف الوسائط التعليمية يف العملية التعليمية. 

 :اإلدارة ▪

والتخطيط والتنظيم ، والتواصل اإلداري التبادل إبدارة املشروعات واملصادر اإلدارية ونظم
 امليزانية وإدارة املصادر واإلشراف على العاملني. وإدارة املعلومات وإدارة 

 : التقومي ▪

ويسعى إىل تقرير كفاءة عملية التعلم ودراسة املشكالت الرتبوية والتعليمية وعالجها من  
 خالل التقومي التكويين والنهائي. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 تقنيات التعليم يف العملية التعليمية: دواعي توظيف  

  ب هو الوعاء املعريف الوحيد ولكن تعددت مصادرتعدد أوعية املعرفة فلم يعد الكتا •
 التعلم. 

حل مشكالت التعلم اجلماعي والتغلب على الفروق الفردية بني املتعلمني حيث   •
 .أصبحت العملية التعليمية مركزة حول املتعلم

 خالل زايدة اخلربات التعليمية وتطبيق النظرايت احلديثة يف حتسني نوعية التعليم من •
 الرتبية. 

 معاجلة اللفظية الزائدة اليت جتعل املتعلم مستقبل سليب للمعلومات. •
 رفع كفاءة عملية التعليم ألهنا تقتصد يف الوقت واجلهد. •
 التغلب على مشكلة نقص املعلمني األكفاء.  •
احلصول على املعلومات مما أدى إىل تنمية البحث  تنمية مهارات التفكري العليا وتيسري •

 .العلمي
 حول من التعلم حمدود األمد إىل التعلم مدى احلياة.الت •

 : دور تقنيات التعليم يف العملية التعليمية

 حل الكثري من املشكالت الرتبوية والتعليمية.  -1

 تغري دور املعلم من ملقن إىل موجه ومرشد. -2

 من متلقي إىل مشارك يف تنفيذ املواقف التعليمية. تغري دور املتعلم  -3

 م ابستخدام مصادر التعلم املختلفة. االهتما -4

 االهتمام بتطبيق نظرايت التصميم التعليمي ونظرايت التعلم املختلفة. -5

 للقياس. االهتمام بصياغة أهداف سلوكية قابلة  -6

 تلفة.التنويع يف استخدام اسرتاتيجيات وطرق التدريس املخ -7
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 والبعدي. االهتمام ابلتقومي القبلي والبنائي  -8

 التعليم:  يف معوقات تطبيق التقنيات 

واالسرتاتيجيات والتقنيات  بعامة،ميل بعض املعلمني إىل مقاومة التجديدات الرتبوية  -1
 عليه. اجلديدة املغايرة ملا اعتاد 

ا جمموعة األجهزة واآلالت والنظر إليها على أهن التعليم،مبفهوم تقنيات  الوعيقلة  -2
 التعليم   يفاملستخدمة 

ختوف املعلمني من استخدام األجهزة واآلالت التعليمية املعقدة أو الوقوع يف اخلطأ عند  -3
 استخدامها 

 للمعلم وانشغاله ابألعباء الروتينية للتدريس.  الكايفعدم توافر الوقت  -4

 واملعنوية. قلة احلوافز املادية  -5

 التعليمي.احلصول على الربجميات واألجهزة واآلالت التعليمية الالزمة للموقف  صعوبة -6
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 الوسائل التعليمية 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : مفهوم الوسائل التعليمية

املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو  ي كل أداة يستخدمها ه
حلة، أو تنمية االجتاهات، وغرس  التدريب على املهارات، أو إكساب التالميذ العادات الصا

 .على األلفاظ والرموز واألرقام القيم املرغوب فيها، دون أن يعتمد املعلم أساساً 

 : أمهية الوسائل التعليمية

 إىل الدرس. واحليويةلواقعية إضافة ا •
 جذب انتباه التالميذ واالحتفاظ به.  •
 إضافة التشويق إىل الدرس. •
 خماطبة أساليب التعلم املختلفة. •
 . ومراجعتها  وممارستهاتقدمي املفاهيم اجلديدة  •
 تقدمي معىن املفردات اجلديدة بطريقة مباشرة.  •
 . والكتابةتستخدم كمعينات للتحدث  •
 .واجلهدتوفري الوقت  •
 أثناء االستماع.  يفدعم الفهم وخصوصا  •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : أنواع الوسائل التعليمية
1-

 
الوسائل البصرية 

 
 فالم الثابتة.  الصور املعتمة، والشرائح، واأل -
 األفالم املتحركة والثابتة.   -
 السبورة.   -
 اخلرائط.   -
 الكرة األرضية.   -
 اللوحات والبطاقات.  -
 الرسوم البيانية.   -
 النماذج والعينات.   -
 املعارض واملتاحف  -

2-
 

الوسائل
 

السمعية 
 وتضم األدوات اليت تعتمد على حاسة السمع وتشمل: 

 اإلذاعة املدرسية الداخلية.   -
 الراديو ".   املذايع " -
 األسطواانت.  -
 أجهزة التسجيل الصويت.  -

3-
 

الوسائل السمعية والبصرية
 

 وتضم األدوات واملواد اليت تعتمد على حاسيت السمع والبصر معا وحتوي اآليت: 
   والناطقة.األفالم املتحركة  -
   صوتية. األفالم الثابتة، واملصحوبة بتسجيالت  -
  العرائس.مسرح  -
 التلفاز.  -
 األفالم " الفيديو ". جهاز عرض  -

4-
 

اخلربات  
املباشرة

   التعليمية.الرحالت  - 
   التعليمية.املعارض  -
 املتاحف املدرسية  -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : شروط إعداد الوسائل التعليمية

 أن تتناسب الوسيلة مع األهداف اليت سيتم حتقيقها من الدرس.  •
  للدرس. دقة املادة العلمية ومناسبتها   •
  السابقة. م  أن تناسب التالميذ من حيث خرباهت •
أو مشوهة، أو   متحيزة، أو  انقصة،أو   قدمية،أو    خاطئة، ينبغي أال حتتوي الوسيلة على معلومات   •

  متزنة.وإمنا جيب أن تساعد على تكوين صورة كلية واقعية سليمة صادقة حديثة أمينة   هازلة، 
 لمني. املتعإىل    يف توصيلهاأن تعرب تعبرياً صادقاً عن الرسالة اليت يرغب املعلم  •
أن يكون للوسيلة موضوع واحد حمدد، ومتجانس، ومنسجم مع موضوع الدرس، ليسهل على  •

  وتتبعه.الدارسني إدراكه 
  الصف. أن يتناسب حجمها، أو مساحتها مع عدد تالميذ   •
  واملالحظة.أن تساعد على اتباع الطريقة العلمية يف التفكري، والدقة   •
  تكاليفها. مع رخص  توافر املواد اخلام الالزمة لصنعها،   •
أن تناسب ما يبذل يف استعماهلا من جهد، ووقت، ومال، وكذا يف حال إعدادها حمليا، جيب أن  •

 يراعى فيها نفس الشرط.
  منها.يسل االستفادة    أن تتناسب ومدارك الدارسني، حبيث  •
  وسهالً. أن يكون استعماهلا ممكناً  •
 جليدة اليت حتقق الغرض. أن يشرتك املدرس والتالميذ يف اختيار الوسيلة ا •

 : قبل استخدام الوسيلة يراعى اآليت

 اختبار الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها.   •
يتمكن كل دارس أن يسمع، ويرى  إعداد املكان املناسب الذي ستستعمل فيه، حبيث  •

 بوضوح.
هلا موضوع  هتيئة أذهان الدارسني إىل ما ينبغي مالحظته، أو إىل املعارف اليت يدور حو  •

الدرس، وذلك إباثرة بعض األسئلة ذات الصلة به، إلبراز النقاط املهمة اليت جتيب 
 عليها. الوسيلة 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 أمناط املتعلمني: 

    البصري:منط التعلم  •

م على اإلدراك البصري والذاكرة البصرية، حيث يتعلم بشكل أفضل من خالل يعتمد املتعل 
عنه املعلم أو الكتاب، ولكي يفهم الطالب احملتوى   رؤية املادة التعليمية، ويشاهد ما يتحدث 

حيتاج إىل رؤية لغة اجلسد للمعلم لكي يفهم احملتوى، فيميل إىل اجللوس يف مقدمة الصف  
البصري، ويف أثناء الدرس مييل التدوين املالحظات الستيعاب الدراسي لتجنب التشويش 

 املعلومات.  

 منط التعلم السمعي:   •

ى اإلدراك السمعي والذاكرة السمعية، حيث يتعلم بشكل أفضل من خالل يعتمد املتعلم عل 
 مساع املادة التعليمية، ومن املمارسات الشفوية والوسائط السمعية. 

  احلسي:  -منط التعلم احلركي  •

يعتمد املتعلم على اإلدراك اللمسي لتعلم األفكار واملعاين، حيث يتعلم بشكل أفضل من  
 خدام مجيع احلواس ابلتعلم.خالل العمل اليدوي واست 

 الكتايب:    - منط التعلم القرائي  •

لم بشكل أفضل من  يعتمد املتعلم على إدراك األفكار واملعاين املقروءة واملكتوبة، حيث يتع
 خالل قراءة األفكار واملعاين أو كتابتها. 
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 ملصادر التعلم:  التعريف اإلجرائي 

ة غنية، وحيتوي أنواعاً متعددة من مصادر املعلومات ذات مرفق مدرسي، يوفر بيئة تعليمي
مباشر؛ الكتساب املهارات وتنميتها،  االرتباط الوثيق ابملنهج، يتعامل معها املتعلم بشكل 

وبناء اخلربات، وإثراء املعارف، ابستخدام أساليب التعلم احلديثة، ويقوم إبدارة هذا املرفق 
 شخص مؤهل. 

 : در التعلماهلدف العام ملراكز مصا

توفري بيئة تعليمية تعل مية مناسبة تتيح للمتعلم االستفادة من أنواع متعددة وخمتلفة من مصادر  
التعلم، وهتيئ له فرص التعلم الذايت، وتعزز لديه مهارات البحث واالستكشاف، ومتكن املعلم  

 ا.   من اتباع أساليب حديثة يف تصميم مادة الدرس، وتطويرها، وتنفيذها، وتقوميه

 : مراكز مصادر التعلمأهداف 

 دعم املنهج الدراسي عن طريق توفري مصادر التعلم ذات االرتباط ابملنهج، وذلك لبعث .1
 الفاعلية والنشاط واحليوية فيه.  

 تنمية مهارات البحث واالستكشاف والتفكري وحل املشكالت لدى املتعلم. .2
ة من التطورات ف واالستفادتزويد املتعلم مبهارات وأدوات جتعله قادرا على التكي .3

 املتسارعة يف نظم املعلومات.  
 مساعدة املعلم يف تنويع أساليب تدريسه.  .4
 مساعدة املعلمني يف تبادل اخلربات والتعاون يف تطوير املواد التعليمية.  .5
 تقدمي اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن الدراسة العادية.  .6
 إاتحة الفرصة للتعلم الذايت  .7
 احتياجات الفروق الفردية.  تلبية .8
إكساب الطالب اهتمامات جديدة، والكشف عن امليول احلقيقة واالستعدادات  .9

 الكامنة، والقدرات الفعالة لدى الطالب.
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 تنمية قدرات الطالب يف احلصول على املعلومات من مصادر خمتلفة. .10

 : العوامل املؤثرة يف تطور مراكز مصادر التعلم

 ةثنظرايت التعلُّم احلدي •
 املتعلم هو حمور العملية التعليمية   •
 التعلم الذايت  •
 التعلُّم التعاوين  •
 ابلتعليم املربمج •
 الرتبية عملية مستمرة  •
 التعلم من أجل اإلتقان •
 ظهور مصادر معلومات جديدة، واالهتمام أشكال االتصال األخرى •
 احلاسب يف التعليم  •
 دمج التقنية يف التعليم •

 : ر التعلمدعناصر ومضامني مفهوم مركز مصا

 واملصادر التعليمية املطبوعة وغري املطبوعة. يف املواد التنوع  •
 التنظيم والرتتيب.  •
 يهدف املركز إىل خدمة الطالب واملعلمني. •
 يشرف على املركز موظفني مؤهلني ومتخصصني.  •
 يالئم أساليب التعلم املختلفة.  •
 يشتمل على أنواع خمتلفة من األجهزة التعليمية.  •
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 : املكتبة املدرسية ومركز مصادر التعلم بني مقارنة 

 مركز مصادر التعلم  املكتبة املدرسية
 ثقافية عامة ▪
 مواد مطبوعة  ▪
 املصادر غري مرتبطة ابملنهج  ▪
 قليلة ت موضوعاتدريس  ▪
 للمطالعة  ▪
 بعيدة عن حاجات الطالب ومستوايهتم ▪
 أمني املكتبة يعمل لوحده  ▪

 تعليمية متخصصة ▪
 مطبوعة مواد مطبوعة وغري  ▪
 مرتبطة ابملنهج  املصادر ▪
 تدريس مجيع املواد  ▪
 للتعلم الذايت، والتعاوين، واإلنتاج  ▪
 ختاطب الطالب بشكل مباشر ▪
 أمني املركز يتعاون مع املعلمني ▪

 :أدوار ومسؤوليات اختصاصي مراكز مصادر التعلم 

 . دوره معلماً  ▪
 . دوره شريكاً تعليمياً  ▪
 .دوره كاختصاصي معلومات  ▪
 . لُّممديراً لربامج مصادر التعدوره  ▪

 : تصميم مركز مصادر التعلم

 الفردية واخلصوصية للمتعلم. ▪
 ااتحة الفرصة للعمل يف جمموعات. ▪
 املالئمة لتبين التقنية احلديثة. ▪
 % من عدد طالب املدرسة.  30-15االتساع لـ  ▪
 أن يكون املركز يف الطابق األرضي وابلقرب من املخارج. ▪
 . لتوفري اهلدوءفرش األرضية وعزل السقف  ▪
 املكان.  تكييف ▪
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 : مكوانت مركز مصادر التعلم

  اد التعليمية:  املو 

 املواد غري املطبوعة. -1

 املواد املطبوعة.  -2

 اليت فسحتها الوزارة.  املواد -3

 أوال: ما توفره اإلدارة العامة لتقنيات التعليم وإدارة التعليم.

 . اثنيا: الشراء

 .اثلثا: اإلنتاج

 األجهزة واملعدات: 
 تعلم الذايت(.أجهزة فردية )ال  •
 أجهزة مجاعية )التعلم اجلماعي(. •
 أجهزة لإلنتاج.  •
 أجهزة لألعمال اإلدارية.  •
 املكان: 

 التعلم اجلماعي التعلم الذايت 
 مساحة للقراءة واملطالعة. ▪
 مساحة للدراسة الفردية.  ▪
 التعليمية. مساحة حلفظ املواد  ▪
 مساحة لإلدارة واالستقبال.  ▪
 .مساحة للفهارس ▪

 ماعيمساحة للعرض اجل ▪
 مساحة لعمل اجملموعات  ▪
 مساحة إلنتاج املواد التعليمية ▪
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 األاثث. 

 قاعة التعلم اجلماعي قاعة التعلم الفردي 
 خزاانت للمواد املطبوعة.  ▪
 خزاانت للمواد غري مطبوعة. ▪
 طاوالت وكراسي للمطالعة. ▪
 مقصورات فردية. ▪
 أاثث منطقة االستقبال. ▪
 أاثث للفهارس. ▪
 لوحات إعالانت. ▪

 شاشة للعرض ▪
 لوح أبيض. ▪
 عرابت حلمل األجهزة ▪
 مقاعد قابلة للطي  ▪
 طاوالت مشطوفة  ▪
 طاولة عمل.  ▪

 : آلية العمل يف املراكز 

 البحث يف مراكز مصادر التعلم، وتدوين نتائج البحث. •
 مراجعة املواد التعليمية.  •
 أنشطة خاصة بكل هدف تعليمي. تصميم  •
 إعداد بطاقات العمل.  •
 حتضري املواد التعليمية الالزمة •
 تقدمي للدرس ال •
 توزيع املهام واألنشطة على اجملموعات  •
 قيام اجملموعات ابلبحث وتنفيذ األنشطة. •
 عرض اجملموعات. •
 ختم الدرس. •
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 :يساعدهم يف ان :دور أمني املركز حنو الطالب

 مستخدمني جيدين جلميع الوسائل واملصادر التعليمية. يصبحوا  •
 حقيق التعلم الذايت. يطوروا أساليب دراستهم وتعلمهم وكفاءاهتم لت •
 وحل املشكالت.  على االستقصاء والبحثيكتسبوا ويعززوا االهتمام ابإلقبال  •

 : دور أمني مركز مصادر التعلم حنو املعلم

 العالقة بتخصصاهتم التعليمية. تعريفهم ابملصادر واملواد ذات  •
ت اخلاصة  أن يعمل على توفري املواد العلمية اليت تغطي التطورات احلاصلة يف اجملاال •

 لتدريسهم.
يف املصادر التعليمية عند العمل يف مع املعلمني يف فرق إلعداد  كاختصاصيالعمل   •

 األنشطة التعليمية.

 خصائص أمني مركز مصادر التعلم الناجح 

 : املدرسة دور مدير

 مشرف مقيم  •
 دعم املركز يف تنفيذ خططه وبراجمه.  •
 علمني.متابعة تنفيذ برانمج استخدام املركز من قبل امل •
 املساعدة يف توفري املواد واملصادر التعليمية اليت حيتاجها املركز.  •
 عدم إثقال أمناء املراكز أبعباء تؤثر على أداء مهامهم األساسية.  •
 جتهيزات املراكز وعدم نقلها من املراكز.احملافظة على  •
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 الشراكة اجملتمعية 
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 اجملتمعية: مفهوم الشراكة

  ئمون على إدارهتا يف التعاون والتكامل مع األسرة واجملتمعاجلهود اليت تبذهلا املدرسة والقا
رسالتها من خالل األنشطة والفعاليات املختلفة املضمنة   لزايدة فعالية املدرسة يف أداء احمللي

بدينه وقيادته ووطنه   يف خطة املدرسة لتحسني جودة التعليم حنو إعداد املواطن الصاحل املعتز
 وخدمة جمتمعه. 

 اجملتمعية: اكةأمهية الشر 

 .احملليوطبيعة اخلدمات اليت تقدمها للمتعلمني وللمجتمع  املدرسة،تعرف األسرة بدور  ▪
 تعزز العالقة بني املدرسة واألسرة واجملتمع احمللي.  ▪
 األبناء. تساعد يف تبادل اخلربات بني املعلمني واألسرة فيما يتعلق برتبية  ▪
 املتعلمني. ابت اليت تواجهوتذليل الصعو  املدرسة،تساعد يف حل مشكالت  ▪
 . تسهم يف إجناح الربامج التعليمية والوطنية واالجتماعية ▪
 التعليمية.  التعاون والتكامل بني األطراف املختلفة املهتمة ابلعمليةحتقق  ▪
يف حتسني جودة املنتج   تسهم يف حتمل األسرة واجملتمع احمللي مسؤولية مساندة املدرسة ▪

 التعليمي.
 احمللي.  اإلجنازات اليت حتققها املدرسة لألسرة واجملتمعربز النجاحات و ت ▪
املتوقعة من األسرة واجملتمع احمللي لدعم املدرسة يف تطوير تعريف اجملتمع املدرسي ابألدوار  ▪

 أدائها. 
 تعزيز مفهوم املواطنة الصاحلة يف اجملتمع املدرسي.  ▪
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 اجملتمعية: أهداف الشراكة

عية بشكل عام إىل تعزيز عالقة املدرسة ابألسرة واجملتمع احمللي  هتدف الشراكة األسرية واجملتم
 . وأهدافها بكفاءة وفاعلية واالرتقاء أبدائها املؤسسي رسالتها لتمكينها من حتقيق 

عملية التعليم والتعلم والبيئة  توثيق العالقة بني املدرسة واألسرة واجملتمع احمللي لتجويد  ▪
 التعليمية. 

 لتحدايت والصعوابت اليت تواجه املدرسة. املشاركة يف معاجلة ا ▪
 .للمتعلمنيتنمية املهارات احلياتية واملهنية  ▪
 املسامهة يف تلبية احتياجات األسرة واجملتمع احمللي.  ▪
 احمللي.تنمية روح التعاون مع األسرة واجملتمع  ▪
ود على واألسرة واجملتمع احمللي مبا يع ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتعاوين لدى املدرسة ▪

 والتعاون والتكاتف.  الوطن ابلنجاح

 شراكة املدرسة مع االسرة:

 األسرة واملدرسة من أهم الركائز األساسية اليت تساعد املدرسة على القيامالتعاون بني 
أهدافها يتوقف على طبيعة عالقتها ابألسرة ودرجة   بوظائفها، فنجاح املدرسة يف حتقيق

كما أن لدى    وخربات تؤثر يف أداء املتعلم داخل املدرسة،توثقها، فاألسرة لديها معلومات 
أدائها وسلوكه داخل األسرة، والتكامل بينهما حيقق النمو   املدرسة معلومات تؤثر على 

املدرسة إحداثه يف سلوك األبناء البد أن يصحب بوعي  فأي تغيري تريد ،املتكامل للمتعلم
 األسرة لتدعيمه وتعزيزه. 

ا أثر إجيايب يف استقرار نفسية األبناء وإثراء اتزاهنم العاطفي واالنفعايل، واألسرة املستقرة هل
ذلك على سلوك األبناء ويدفعهم إىل مزيد من التعلم،  سرة اليت تقدر املدرسة، ينعكسواأل

 واكتساب االجتاهات اإلجيابية حنو املدرسة واملعلمني.
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 :أدوار شراكة اجملتمع مع املدرسة
القطاع  

ص 
اخلا

اخلاص دور كبري يف الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات التعليمية كرافد يؤسس ويسهم   طاعللق 
املسؤولية اجملتمعية واالرتقاء أبوجه التعاون بني   دائرة  يف تنمية االقتصاد الوطين، وتوسيع 

يف التنمية   الوطين   فشراكة القطاع اخلاص هلا أمهيتها على املستوى  اخلاص، املدرسة والقطاع  
 . ية واالقتصادية والبحث العلميماعاالجت

املساجد
 شخصيته،املساجد من مؤسسات اجملتمع املهمة اليت هتتم برتبية الفرد وتشكيل    تعد  

الشر واحلث على حب الوطن واحلفاظ على   ونبذ  ابإلضافة إىل ما تغرسه فيه من حب اخلري
  وقيم هات وعاداتجتاكما أهنا تكسبه ا  األمر،اهلوية الوطنية واملكتسبات وطاعة والة  

 اجتماعية وخلقية، ولذا فهي تؤثر يف سلوكيات األفراد ومتسكهم ابلقيم احلميدة. 

و 
سائ

ل  
اإلعالم 

وسائل اإلعالم بدور مهم يف مشاركة املدرسة يف عملية الرتبية، بل إهنا تعد من أهم   تقوم  
عكس كل أوجه  ت أي جمتمع، فهي الصورة اليت  يف  املؤسسات اجملتمعية ذات التأثري البالغ 

يف   الفاعلة   الثقافة املتعددة واملعارف الكثرية داخل وخارج اجملتمع، وهي من أهم املؤسسات
 وطننا اليت يعتمد عليها يف بناء وتنمية القيم واالجتاهات والسلوكيات االجيابية. 

األندية واملراكز  
الرايضية 

ومنسوبيها واملتعلمني من خالل   للمدرسة اً  داعم  اً األندية واملراكز الرايضية رافد   تشكل 
 التنسيق والتعاون الفاعل، وذلك عن طريق اآليت: 

املدرسة يف استثمار الطاقة لدى املتعلمني من خالل تشكيل وقيادة الفرق   مساعدة ▪
 .... وغريها. الشعيب  الرايضية والكشفية واملسرح والرتاث

التعاون والنظام والتسامح املدرسة يف إكساب املتعلمني القيم مثل االحرتام و   مساعدة ▪
 وغريها. الرايضية...    واأللعاب  والعمل بروح الفريق من خالل األنشطة

 املدارس من اخلربات املميزة يف جمال التدريب فيما يتعلق ابألنشطة الرايضية.  استفادة ▪

املؤسسات الصحية 
 

ني، وذلك من املؤسسات الصحية يف تعزيز الصحة املدرسية ملنسويب املدرسة واملتعلم  تسهم
كما تستطيع تلك املؤسسات أن   السليمة،والتغذية    العامة   خالل تزويدهم ابملعارف الصحية

 تسهم بشكل ابرز يف املدارس من خالل اآليت: 
زايدة الوعي لدى املدرسة واجملتمع احمللي حول العناصر الغذائية الالزمة للنمو اجلسمي  ▪

 السليم. 
 درسة واجملتمع احمللي. زايدة الوعي الصحي الوقائي لدى امل  ▪
ضيع التدخني والسمنة وأمراض عقد ندوات وحماضرات من قبل املختصني حول موا ▪

 يف اجملتمع، وسبل الوقاية منها. الشائعة   السكر والضغط وغريها من األمراض
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مؤسسات التعليم العايل 
والتعاون   توثيق العالقة  ويتممؤسسات التعليم العايل أحد مكوانت ومؤسسات اجملتمع   تعد  

 دة جوانب ومن أبزرها اآليت: من خالل ع واستثمارها  بني املدرسة ومؤسسات التعليم العايل
بعد إجراء مسح حلاجاهتا من   خلطتها،تطبيق األحباث اليت تليب حاجة املدرسة وفقا   ▪

 املعلومات. تقنية    جمال  وخاصة يف   التعليمية، الربامج  
  املدرسة عقد حماضرات وورش عمل لرفع كفاايت منسويب ▪
يم العايل للتعرف على تنظيم زايرات للمتعلمني ومنسويب املدرسة إىل مؤسسات التعل ▪

 ومرافقها. من خدماهتا   واالستفادةوغريها،  أنشطتها وفعالياهتا وأقسامها  

الشرطة
 

مراكز الشرطة يف أتدية واجبها وخدمة املواطنني، وتسهم بشكل فاعل يف حتقيق األمن   تقوم 
يف احملافظة على النظام واألمن العام وميكن أن   الشرطة مراكز  م، كما ختتص  والطمأنينة هل

 تساعد املدرسة من خالل اآليت: 
الشرطة الندوات واحملاضرات للمتعلمني واجملتمع احمللي حول واجبات واختصاصات   ▪

 . وآليات التعاون معها
 املرور:   -ج
 ة من اجلرائم، واإلبالغ عنها.حماضرات توعوية ملنسويب املدرسة واملتعلمني عن الوقاي ▪
 حماضرات وندوات تعريفية عن واجبات املواطن يف محاية وطنه. ▪
تنظيم زايرات للمتعلمني ومنسويب املدرسة إىل مراكز الشرطة للتعرف على أنشطتها  ▪

 اهتا. وفعالي
مراكز املرور من املؤسسات اهلامة يف اجملتمع وذلك لدورها األساس يف ضبط عمليات  تعد 
وكذلك التوعية حبوادث الطرق واالستخدام   والتعليمات،   ة السيارات وااللتزام ابألنظمةقياد

 اآليت:   خالل   وميكن أن تساعد املدرسة من   ،السليم هلا وغريها من االختصاصات
 رات للمتعلمني واجملتمع احمللي حول القيادة السليمة للسيارات. الندوات واحملاض ▪
 . سليم للمركبة والطرقحماضرات توعوية يف االستخدام ال ▪
 توعوية عن احلوادث، وطرق التعامل معها   حماضرات ▪
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إدارة مكافحة املخدرات 
 

 آاثر سلبية بيئية وصحية واجتماعية وسلوكية ونفسية واقتصادية على أفراد للمخدرات
على اجملتمع ميكن التعاون ما بني املدرسة وإدارة  وأثره  اجملتمع، وألمهية وخطورة هذا اجلانب

 افحة املخدرات من خالل اآليت: مك
 ومكافحتها. الندوات واحملاضرات للمتعلمني واجملتمع احمللي حول الوقاية من املخدرات ▪
حماضرات توعوية للمتعلمني واجملتمع احمللي حول أضرار املخدرات الصحية والنفسية  ▪

 واالجتماعية. واالقتصادية  
تابعة األبناء حلمايتهم من حماضرات توعوية لألسر واجملتمع احمللي حول سبل م ▪

 املخدرات.   االستخدام والتعاطي واإلدمان على

  ۔ز
الدفاع 
  

املدين 
 

 
إدارة الدفاع املدين من اإلدارات اهلامة يف اجملتمع لدورها يف احلماية والوقاية من املخاطر  تعد 

 االيت: املختلفة، وميكن أن تقدم للمدارس  
لي حول الوقاية من أخطار الكهرابء والسيول حماضرات توعوية للمتعلمني واجملتمع احمل ▪

 واحلرائق. 
 ي حول التعامل مع احلوادث وإخالء املصابني. حماضرات توعوية للمتعلمني واجملتمع احملل ▪
 عمل للمتعلمني ومنسويب املدرسة على عمليات االخالء وإطفاء احلرائق وغريها.   ورش  ▪
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 :آليات الشراكة اجملتمعية مع املدرسة
ال

تقارير والنشرات
 

لألغراض احملددة واألهداف املطلوبة   املدرسة تقارير متنوعة للمجتمع تبعاً  تقدم
  وتطورها،التعليمية  العملية من خالل إصدار تقارير توضح للمجتمع آلية سري

 وتقدم التقارير للمجتمع كصورة موثقة عن األنشطة والفعاليات املدرسية. 

الزايرات العلمية
بزايرات  درسة أن توطد صلتها ابجملتمع، وذلك من خالل القيام مبقدور امل 

واملصانع   واملختربات  للمؤسسات احلكومية وغري احلكومية واملعارض منظمة
وغريها، ويف اجلانب املقابل تستقبل املدرسة أفراد، ووفود  واألماكن التارخيية

 اون. هبدف تعميق أواصر الصلة والتع اجملتمع زائرة من خمتلف مؤسسات 

األعمال التطوعية
 

جمموعة من الربامج واألنشطة  -لها وخارجها داخ -أن تنفذ املدرسة  كنمي
 اخلاصة ابلعمل التطوعي ومن وأبرزها اآليت:

إعداد وتنفيذ األنشطة الوطنية والرتبوية اليت تشجع املتعلمني على العمل   ▪
 التطوعي.

 املدرسة  عقد برامج التأهيل املتطوعني للمشاركة يف مشروعات ▪
املساجد، وخدمة    )خدمةالتطوعية يف اجملال اخلريي مثل  األعمال تقدمي ▪

 . ضيوف الرمحن، والعناية ابملصاحف والكتب(
  :األعمال التطوعية يف اجملال االجتماعي وفقا خلطة املدرسة مثل تقدمي ▪

الرعاية اخلاصة   دور املرضى، وخدمة املؤسسات االجتماعية من )عيادة
 خلاصة، ومساعدة كبار السن(. سنني وذوي االحتياجات اابأليتام وامل

وسائل اإلعالم
حتتاج املدرسة إىل وسائل اإلعالم كوسائل اتصال بني املدرسة واجملتمع احمللي   

مثل الندوات واملؤمترات،  املدرسية،  ابملشاريع ألغراض اإلعالانت، والتعريف
  التلفزيونوتستخدم املدرسة يف ذلك الصحف واجملالت واإلذاعة و 

 . املعتمدة والتعليمات  لألنظمةوفقا ً 

األنشطة  
والفعاليات 

  :املدرسة بدعوة اجملتمع احمللي للمشاركة يف األنشطة املدرسية، مثل تقوم 
 درسة. امل األنشطة الرايضية واالجتماعية املختلفة حسب خطة
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : جمتمعات التعلم املهنية

ىل نفس املهنة تتشكل وفق أطر متعددة ومستوايت خمتلفة جمموعات من األفراد املنتمني إ
أكثر كفاءة وفاعلية، ويعملون بصورة تعاونية من   جيمعهم االهتمام املشرتك جبعل أدائهم

الصعوابت  تبادل اخلربات واكتساب أفضل املمارسات ومعاجلةخالل أوعية متعددة تتيح 
ؤرة الرتكيز لعمل جمتمعات التعلم يف  والتحدايت اليت تواجه عملهم، ويكون تعلم الطالب ب

 عملية منهجية مستمرة يف دورات متكررة من البحث املدارس الذين ينخرطون يف 
تقييم مدى تعلمهم،   الطالب، وكيفيةاالستقصائي واإلجرائي لتحديد توقعاهتم من تعلم مجيع 

لم، األمر الذي وتطوير املداخالت الالزمة ملساعدة الطالب الذين يواجهون صعوابت يف التع
 توجيه إمكاانت املدرسة لغايتها األساسية وهي حتسني تعلم الطالب. يساعد على

 هين يف املدرسة علىجمموعة من األبعاد القائمة على منوذج التعلم البنائي جملتمع التعلم امل

 النحو اآليت: 

 القيادة التشاركية الداعمة.  ▪
 تشارك املمارسات واخلربات. ▪
 لقناعات املشرتكة. الرؤية والقيم وا ▪
 بنية تنظيمية توفر الوقت واملوارد الالزمة.  ▪
 املتبادل. عالقات عمل إجيابية مبنية على الثقة واالهتمام واالحرتام ▪
 الطالب.التعلم اجلمعي لدعم تعلم  ▪
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 مزااي جمتمعات التعلم املهنية
أعضاء اجملتمع املدرسي 

 
 

 يث معارفهم ابستمرار. زايدة سرعة استجابة املعلمني للمستجدات، وحتد ▪
تعميق ممارسات التعليم من خالل تطبيق وجتريب اسرتاتيجيات حمددة يف   ▪

 خمتلفة.مواقف 
 توليد الفرضيات اجلديدة لتطوير العمل واختبارها.  ▪
 جسر الفجوة يف األداء بني املشاركني. ▪
التخلص من أسوار العزلة بني أصحاب التخصص الواحد وبني التخصصات  ▪

 الوظيفية. املواقع  املختلفة وبني
 زايدة الرضي الوظيفي واالبداع يف املهنة.  ▪
 توفري البيئة الداعمة واإلسناد للمستجدين.  ▪
 . التعرف على مفاهيم خمتلفة للمسألة الواحدة ▪
 . التعرف على املمارسات املتنوعة يف البيئات املختلفة ▪

 
املدرسة 

 
 

 مواجهة التحدايت اليت تعوق عمل املدرسة بفاعلية.  ▪
 املشكالت املستعصية واملزمنة. ة معاجل ▪
 التحول إىل مؤسسة تعلم عايل النوعية جلميع منسوبيها. ▪
 .توفري مصادر أكرب وأكثر تنوعاً  ▪

التنمية املهنية 
 

 

مما   ۷۰%جتعل التنمية املهنية أكثر فاعلية حيث تبني أن املتعلمني يكتسبون 
من خالل التفاعل   ۲۰%و   حيتاجونه من خالل التجربة واملمارسة يف بيئة العمل

فقط من خالل التدريب   %10االجتماعي مع اآلخرين، بينما حيصلون على 
 م التقليدي. ل والتع
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 : عوامل جناح جمتمعات التعلم املهنية

 :أوال: إجياد نظام فاعل لتطبيق جمتمعات التعلم املهنية

دايت اليت تعيق يتطلب إنشاء وتفعيل جمتمعات التعلم وجود نظام فاعل يسمح مبعاجلة التح
ويسمح بفتح كافة قنوات التعاون بني   يقيمه، ويعرف كيف  التعاون، ويشجع العمل اجلماعي

املمارسات وينفذوهنا،   املعلمني داخل املدرسة وخارجها حبيث يتعرف املعلمون على أفضل
 :فاعل أبنه ويتصف النظام ال

، وإذا شارك بفاعلية يف اكتساب إذا استطاع أن ينقل خرباته إىل زمالئه يعترب املعلم جيداً  ▪
 خربات جديدة. 

حيقق فيه املعلم املتوسط إجنازات متميزة، وجيد فيه املعلم املستجد الدعم واإلسناد والرعاية  ▪
 من أداء عمله بفاعلية. اليت تساعده على التمكن

املشرف مع مدير املدرسة ومع املعلمني يف إنشاء شبكات تعاون بني  يتعاون فيه  ▪
 خططها. أهدافها وتنفيذ  من املدارس املتقاربة لتحقيقجمموعات 

 . يوجه جهود أطراف العملية الرتبوية يف املدرسة إلجياد اإلجاابت عن األسئلة األساسية ▪
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 : املبادئ األساسية جملتمعات التعلم املهنية

 واألهداف:تشارك الرؤية والقيم  ▪

اه حنوه لكل من يعمل يف املؤسسة،  لتوضيح األولوايت وترسيخ هدف املؤسسة وغرس االجت
 . املستقبل املؤسسية وعرض صورة مشرقة

 تبين ثقافة التعاون:  ▪

يتعاون املعلمون بشكل تباديل من أجل التأثري على ممارساهتم الصفية، مما يتطلب من املدرسة  
  مجيع املعلمني يف الفرق اليت تركز على تعلم الطالب، والتحقق من توضيح من مشاركةالتأكد 

املعلمني وتقبلهم للمسؤولية الفردية واجلماعية للعمل  هدف التعاون ووضع األنظمة، وتدريب
 .كزمالء مهنيني

 الرتكيز على تعلم الطالب: ▪

لى التعلم، وإاتحة فرص التعلم بتغيري اجتاهات املعلمني إىل اإلميان بقدرة مجيع الطالب ع
 .جلميع الطالب 

 النتائج: الرتكيز على  ▪

نتائج الطالب وما يتعلمونه ويستطيعون القيام به مؤشر على جناح التنمية املهنية  الرتكيز على 
 .التدريس والتعلم للمعلم وابلتايل حتسني
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 قواعد سلوك الطالب
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : للمرحلة االبتدائيةالئحة السلوك واملواظبة 

خمالفات الدرجة 
األوىل

  

 .خمالفة للنظام املدرسي عدم التقيد ابللباس املدرسي أو هيئة (1) 
 .وم داخل الفصل نتكرر ال   (2)

 .اخلروج أو الدخول دون استئذان  (3) 
 .حوهلا  خروج الطالب ظهرة من البوابة أو التجمهر   تكرار   (4)

خمالفات الدرجة الثانية 
 

 

 مثل الكتابة على اجلدران أو العبث ابملاء  إاثرة الفوضى داخل الفصل واملدرسة   (1)
 ".عراك"االشرتاك يف مضاربة     (2)
 .الزمالء  اهلروب إحلاق الضرب املتعمد مبمتلكات    (3)

 .التلفظ على الزمالء أو حتديدهمالشجار أو   (4) 
 .اهلروب من احلصة الدراسية (5) 
 . إحضار أجهزة االتصال (6) 
 .العبث بتجهيزات املدرسة أو مبانيها (7) 
 . سرقة شيء من ممتلكات الزمالء (8) 

خمالفات الدرجة الثالثة 
 

 

 . نييأو اإلدار  التلفظ بكلمات انبية حناء املعلمني   (1)
 املدرسية   الضرر املتعمد ممتلكات املعلمني أوإحلاق   (2) 
 .املدرسيةسرقة شيء من ممتلكات املعلمني أو   (3) 
 وجتهيزاهتا  تعمد إتالف شيء من ممتلكات املدرسة  (4) 
 حيازة أو عرض املواد اإلعالمية املمنوعة  (5) 
 أو استخدام املواد أو األلعاب اخلطرة إحضار   (6) 
 مواد غي أنفة  الشخصية اليت حتويإحضار أجهزة االتصال  (7) 
 .علمهالتوقيع عن ويل األمر من غري   (8) 
 .ابلضربالزمالء    إحدىمهامجة   (9) 

 . نمرتال (10) 
 . اهلروب من املدرسة   (11)
 التحرش اجلنسي غري املباشر   (12)

 دراسيةالكتب ال  امتهان  (13) 
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خمالفات الدرجة 
الرابعة

 
 

 .املباشرالتحرش اجلنسي     (1)
 إشعال النار داخل املدرسة   (2)
 حيازة السجائر أو التدخني   (3)

 إحضار آلة حادة بقصد التهديد أو االعتداء (4) 
 : مهام األسرة الوقائية

 . االطالع على أنظمة املدرسة مناقشتها مع األبناء (1) 

 .للحفاظ على ممتلكاته وتنميتهوطن يف نفوس األبناء لدفعهم  تنمية حب ال (2) 

 .أن ميثل الوالدان قدوة حسنة ألبنائهم (3) 

 . املتابعة املستمرة ملستوى األبناء الدراسي (4) 

 . التعاون مع املدرسة يف مصلحة األبناء   (5)

 .املدرسةحتمل إصالح ما أتلفه األبناء يف     (6)

 .واملعلمني  ارة املدرسة واملرشد الطاليبتوثيق العالقة مع إد   (7)

 .تبصري األبناء أبمهية احرتام اآلخرين (8) 

 . إكساب األبناء املفاهيم السلوكية اإلجيابية جتاه املدرسة (9) 

 .أتمني املتطلبات املدرسية (10) 

 .للمدرسةتشجيع األبناء على االنضباط واالنتظام يف احلضور   (11) 

 . اءلصحة اجلسدية والعقلية لألبناحملافظة على ا (12) 

 . محاية األبناء من اإلساءة وجتنب أسلوب العنف يف التعامل معهم (13) 

 .السوءالتعرف على صداقات األبناء ومحايتهم من أصدقاء     (14)

 .املفيدةشغل أوقات الفراغ ابلربامج   (15) 

 .واحتياجاهتاتفهم خصائص النمو  (16) 

 . االتصال واملواد املمنوعةإحضار أو حيازة أجهزة   تنبيه األبناء بعدم (17) 
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 .حث األبناء على املشاركة يف اإلذاعة املدرسية (18) 

 انفسهم.  احملافظة على الصحة النفسية لألبناء واعطائهم الفرصة للتعبري عن  (19) 

 .التعاون مع إدارة املدرسة حلل ما يطرأ من خالف بني أبنائهم وزمالئهم (20) 

 . ناء ونومهم مبكراً هتمام بتنظيم وقت األباال (12) 

 .املدرسةمالحظة حقائب األبناء عند خروجهم من     (22)

 يف املرحلة االبتدائية:  الئحة املواظبة

 . ريدون غياب الطالب ويرصد يف نظام نور وحتدد األايم اليت بعذر أو بدون عذ -
 .اإلجازةيدون غياب الطالب اليت تسبق وتلي   -
 .عذرباحي وحيدد بعذر أو بدون  يدون التأخر الص -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :ةتوسطة والثانويالئحة السلوك واملواظبة للمرحلة امل

 : خمالفات الدرجة األوىل ▪

 .ابملدرسة أو الظهور هبيئة خمالفة للنظام املدرسي  عدم التقيد ابللباس الرمسي اخلاص -1

 .املشاركة فيه  ضعف العبث أثناء االصطفاف الصباحي أو    - 2

 واملقاطعة املستمرة غري   الفصل،اجلانيب، والنوم داخل    تعطيل سري احلصص الدراسية، مثل: احلديث  - 3
أثناء الدرس، ودخول الطالب فصله أو فصل آخر  األطعمة أو املشروابت  وتناول اهلادفة لشرح املعلم،  

 .استئذان أو التأخر ابلدخول  دون 

 .حوهلا  ن البوابة قبل حضور سياراهتم، أو التجمهرابلدخول م   وهلم ظهراً خروج الطلبة ودخ  تكرار -4

 حدود املخالفات يف هذه الدرجة:  ✓
 .تنبيه شفوي انفرادي  : 1اإلجراء رقم   -
 . تنبيه شفوي انفرادي اثين  :2اإلجراء رقم -
 عليها.تدوين املخالفة وتوقيع الطالب   : 3اإلجراء رقم   -
 . الطاليبللمرشد    حتويل الطالب   - إشعار ويل األمر   : 4اإلجراء رقم   -
من السلوك إشعار ويل األمر  حسم درجة  - أخذ تعهد استدعاء ويل األمر   : 5اإلجراء رقم   -

وفقا   عالجية  املخالفة توجه احلالة إىل جلنة التوجيه واإلرشاد لوضع خطة  ابحلسم، ويف حال تكرار
 . عليه ما ورد يف اإلجراء اخلامس  يطبقدراسة احلالة من املرشد الطاليب و   لتقرير
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 خمالفات الدرجة الثانية  ▪

 .االختبارات غري الفصلية  الغش يف أداء الواجبات أو  - 1
ابملاء،   املدرسة، أو يف وسائل النقل املدرسي، مثل: العبث  إاثرة الفوضى داخل الفصل، أو داخل   - 2

 .اجلدران على    ، والصوت العايل، والكتابةوالبخاخات
 .ستئذان، أو عدم حضور احلصة الدراسيةا  اهلروب من الفصل، أو اخلروج منه دون  - 3
 . عدم احملافظة على الكتب الدراسية  - 4
 حدود املخالفات يف هذه الدرجة:  ✓

 اإلحالة للمرشد  التالف،إصالح    األمر،   تعهد خطي، إشعار ويل   : 1إلجراء رقم  ا -
 األمر، إشعار ويل    درجتني،التالف، حسم    إصالح   خطي،تعهد    األمر، دعوة ويل    :2اإلجراء -

 . الة للمرشد اإلح
  األمر،إشعار ويل   درجتني،التالف، حسم    إصالح   خطي، تعهد   األمر،دعوة ويل    :3اإلجراء   -

 اإلحالة للجنة التوجيه واإلرشاد   الطالب،املرشد، نقل    اإلحالة 
اإلحالة   - إشعار ويل األمر  - درجتني  حسم    -   التالف   إصالح  -اخذ تعهد خطي   :4اإلجراء -

تكررت املخالفة اإلحالة   ار ويل األمر بنقل ابنه من املدرسة يف حال إشع  - األمر  دعوة ويل-للمرشد  
 لوحدة اخلدمات اإلرشادية 

 :5اإلجراء -

 - ار ويل األمر ابجلسم  إشع  - حسم درجتني    -   إصالح التالف أخذ تعهد خطي -دعوة ويل األمر -1
 للمرشد الرفع إلدارة التعليم لنقل الطالب ملدرسة أخرى  اإلحالة 

  ليت سينقل هلا الطالب ا  ألمر ابلقرارات مع أخذ رأيه يف املدرسة اشعار ويل ا  - 2

التوجيه واإلرشاد للمساعدة يف عالج وضع   إذا تكررت املخالفة للمرة اخلامسة توجه احلالة للجنة -
ابملدرسة ووحدة اليب  املرشد الط  من   املخالف وتقييم وضعه وفقا لتقرير دراسة احلالة   الطالب 

 1الفقرة رقم    بقاؤه ابملدرسة وينفذ عليه ما ورد ابإلجراء اخلامس يف   رر إمااخلدمات اإلرشادية وتق 
 2و 1الفقرتني رقم    وإما تنفيذ ما ورد ابإلجراء اخلامس يف
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : خمالفات الدرجة الثالثة ▪

 .املدرسة أو العبث خالهلا  التهاون يف أداء الصالة داخل  - 1

 .احلركة ابألصبع، أو اليد، أو اجلسم  مثل: اإلشارة حبركات خملة ابألدب جباه الزمالء،  - 2

 ري الئقة الزمالء وهتديدهم، والتلفظ عليهم أبلفاظ غ  ، أو مهامجة ةبمضار الشجار أو االشرتاك يف   - 3

 .الرعب بينهم  وإاثرة سرقة شيء منها، أو ختويفهم    متلكات الزمالء، أو مبإحلاق الضرر املتعمد    - 4

 دون استخدامها، وذلك مثل: األلعاب النارية  املدرسة إحضار املواد أو األلعاب اخلطرة إىل    - 5
 .والبخاخات الغازية امللونة

ممنوعه   ة، أو املرئية، أو إحضار جمسمات تعداملسموع   حيازة املواد اإلعالمية املمنوعة املقروءة، أو   - 6
 .أخالقية

 .السجائرحيازة    - 7

 .دلة بني املدرسة وويل األمراملكاتبات املتبا   التوقيع عن ويل األمر من غري علمه على  - 8

 ( انوعها إىل املدرسة )خالية من املخالفات  احضار أجهزة االتصال الشخصية أاي كان  - 9

 الدرجة: حدود املخالفات يف هذه   ✓

 اتلف   إصالح ما  -   اعتذار الطالب   تعهد خطني -إشعار ويل األمر   :1اإلجراء -
  اتريخ ضبطه  فصل دراسي كامل من  ضبط اجلهاز ومصادرته ملدة  - مصادرة املواد املمنوعة  -
 تسليم اجلهاز لويل األمر  -

 مصادرة املواد   -   أتلف إصالح ما   - اعتذار الطالب   - تعهد خطي    -   اشعار ويل األمر   :2اإلجراء  -

تسليم اجلهاز -إحضاره   خ اتريمن اتريخ من    ضبط اجلهاز ومصادرته ملدة فصل دراسي كامل   - املمنوعة
 -اإلحالة للمرشد   - سم األمر ابحل  إشعار ويل   - درجات    3  ب املصاب حسم نقل الطال   -  لويل األمر

 واإلرشاد   اإلحالة للجنة التوجيه  - الطالب لصف آخر    نقل-دعوة ويل األمر 

 - أخرى يف تكرار املخالفة   درسةمل + إنذار الطالب ابلنقل   2نفس خطوات إجراء رقم  :3اإلجراء -
 .اإلرشادية  اإلحالة لوحدة اخلدمات
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التعليم بنقل الطالب ملدرسة أخرى إشعار   الرفع اإلدارة  + 3نفس خطوات إجراء رقم    :4اء  اإلجر  -
التوجيه واإلرشاد   إذا تكررت املخالفة للمرة الرابعة توجه احلالة للجنة  - الطالب وأخذ رأيه  ويل أمر

 اليبالط  لتقرير دراسة احلالة املرشد  املخالف وتقييم وضعه وفقاً الطالب    للمساعدة يف عالج وضع
 بقاؤه ابملدرسة وينفذ عليه ما ورد ابإلجراء اخلامس يف   ابملدرسة ووحدة اخلدمات اإلرشادية وتقرر إما 

 2و1وإما تنفيذ ما ورد ابإلجراء الرابع يف الفقرتني رقم   1قرة رقمالف
 خمالفات الدرجة الرابعة  ▪

 . يشرعواملعلمني دون عذر    طالب ال  اإلصرار على ترك أداء الصالة مع   - 1

 واأللعاباملدرسة، مثل: املفرقعات، واملواد احلارقة،    العبث ابملواد أو األدوات أو األلعاب احلارة يف  - 2
 .ارقةاحل
او استخدام أدوات غري حادة حتدث إصابة   ب عن طريق الضرب ابليد ال تعمد إصابة أحد الط -3

 .اً(ر سأو ك  نزفاً   أو )جرحاً 
 .التدخني داخل املدرسية  - 4
 .من املدرسيةاهلروب   -5
 .التنمر )إحلاق األذى ابآلخرين بصورة متكررة(  - 6
 .املرئيةأو املسموعة، أو    املصنوعة املقروءة عرض أو توزيع املواد اإلعالمية    - 7
 .شبهة تزوير الواثئق أو تقليد األختام الرمسية  - 8

 . ابجلنس األخرشبه  السلوك اخلاطئ والغريب، مثل: اإلميو، أو الت  - 9
 . تبار عن الغريخأو أتدية اال  شخص آخر لتأدية االختبار نيابة عنه  إحضار  -10
 . نوعها إىل املدرسية واليت حتتوي على صور أو مقاطع   الشخصية أاي كانإحضار أجهزة االتصال  -11
وحافلة  أجهزة احلاسب اآليل، وآالت التشغيل واملعامل :العبث جتهيزات املدرسة أو مبانيها، مثل  -12

 .والسالمة يف املدرسة  ألدوات الكهرابئية، ومعدات األمن املدرسة، وا
 .ابلبنني()خاص اإللكرتونية  ابألجهزة    هلم  تصوير الطالب أو التسجيل الصويل  -13
 . امتهان الكتب املدرسية  -14

 :خمالفات الطلبة جتاه اهليئة التعليمية واإلدارية
  .املدرسة  من يف حكمهما من منسويب اإلداري، أو  التلفظ أبلفاظ غري الئقة تعاد املعلم، أو- 

 قة، مثل: الرمي ابألقالم ئحكمهم بتصرفات غري ال االستهانة مبعلمي أو إداري املدرسة، أو من يف  -
 .وتقليد تصرفات املعلم على سبيل السخرية  غازية،شروابت  مبوالرش  
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 . يل األمرالتوقيع عن أحد مسؤويل املدرسة على املكاتبات املتبادلة بني املدرسة وو  -

 حدود املخالفات يف هذه الدرجة:  ✓

اعتذار الطالب نقل   -   خطي   تعهد  -   دعوة ويل األمر-واإلرشاد  اإلحالة للجنة التوجيه    :1اإلجراء
الذي   ضبط اجلهاز  -   إشعار ويل األمر مصادر املواد املمنوعة   - إصالح التالف    - الطالب لفصل آخر  

لويل األمر   اجلهازتسليم    -ادرته ملدة عام دراسي كامل طالب ومص صور    حيتوي على صور غري الئقة أو 
 -   السلوك حسم عشر درجات من - للمرشد الطاليب  اإلحالة  -نقل الطالب املصاب ملركز صحي 

 . اشعار ويل األمر ابحلسم

اإلحالة لوحدة   - أسبوع    ملدة   + حرمان الطالب من الدراسة 1خطوات إجراء رقم نفس  :2اإلجراء
 يةاخلدمات اإلرشاد

اإلحالة لوحدة   - ملدة شهر  الدراسة  + حرمان الطالب من 2خطوات اإلجراء رقم نفس  :3اإلجراء
 اخلدمات اإلرشادية

 . إشعار ويل أمره ألخذ رأيه  - أخرى    املدرسة  + نقل الطالب  3نفس خطوات اإلجراء رقم  :4اإلجراء

 اد للمساعدة يف عالج وضع واإلرش  التوجيه  تكررت املخالفة للمرة الرابعة توجه احلالة للجنة  إذا -
ابملدرسة ووحدة   اليب الط  وتقييم وضعه وفقا لتقرير دراسة احلالة من املرشد   املخالف   الطالب 

وإما   1رقم  ة الفقر   ابملدرسة وينفذ عليه ما ورد ابإلجراء الرابع يف   بقاؤه   اخلدمات اإلرشادية وتقرر إما
 . 2و1 رقم  تنفيذ ما ورد ابإلجراء الرابع يف الفقرتني 
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 :امسةخمالفات الدرجة اخل ▪

الكهرابئية، وأجهزة   جتهيزات املدرسة أو مبانيها، مثل: األدوات  شيء من   ختريب تعمد إتالف أو   - 1
 .األمن والسالمة  التشغيل واملعامل، وحافلة املدرسة، ومعدات  الت آ احلاسب اآليل، و 

 .حكمها حتديد الطالب ابألسلحة النارية أو ما يف  - 2
 .نظام   األختام املزورة أو الرمسية بطريقة غري مشروعة  ستخدام واالستفادة من الواثئق أو اال  - 3
 .التحرشات اجلنسية  - 4
 . ابألجهزة اإللكرتونية )خاص ابلبنات(  تصوير الطالب أو التسجيل الصويت هلم  - 5
 .ل النار داخل املدرسةإشعا  - 6
 كاكني، واألدوات احلادة، والرصاصمثل: الس  حيازة األسلحة النارية أو ما يف حكمها،   - 7

 . بدون مسدسه
 :لتعليمية واإلداريةا  خمالفات الطلية جتاه اهليئة

 أو سرقتهام مبمتلكاهتمن يف حكمهم، أو إحلاق الضرر   حتديد معلمي املدرسة، أو اإلداريني، أو  -
 .منسويب املدرسة ناملعلمني، أو اإلداريني، أو من يف حكمهم م  اإلشارة حبركات خملة ابألدب جتاه   -
 (.خاص ابلبنات) الصويت هلم ابألجهزة اإللكرتونية    املعلمني، أو املوظفني، أو التسجيل  تصوير  -

 الدرجة: حدود املخالفات يف هذه   ✓

ضبط األداة أو اجلهاز -الزم ذلك   استدعاء اجلهات األمنية إن   -  ر ابلواقعةضحم   كتابة :  1اإلجراء  -
عاجل   التوجيه واإلرشاد بشكل  ات املختصة إن لزم ذلك اجتماع جلنةتسليمه للجه و   املرتبطة ابلقضية 

التعليم جلنة  مديرتكليف    -الرفع إلدارة التعليم بشكل عاجل   - ومالبساهتا  لدراسة القضية وظروفها 
  .املدرسة  اجتماع جلنة قضااي الطالب يف إدارة التعليم بعد زايرة   - مباشرة القضية  الطالب قضااي  

 اآليت:   تعليم قرار ملعاجلة القضية تربوية يتضمنيصدر مدير ال -

 51ملدة شهر نقله ملدرسة أخرى حسم    الدراسة   حرمان الطالب من -القضية للجهات األمنية   إحالة

له   وتعد  تدرس وحدة اخلدمات اإلرشادية حالة الطالب املخالف   - السلوك مع فرصة التعويض   من   درجة
 التايل: ضمن  أثناء فرتة احلرمان يت  برانمج تربوي

 . حضور الطالب لوحدة اخلدمات اإلرشادية خالل فرتة •
 . سلوكاحلرمان لالستفادة من برامج تعديل   •
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االجتماعية مبوافقة ويل أمره حتت إشراف إدارة    كلف الطالب مبهام تطوعية يف جمال اخلدماتي •
 .التعليم

 . ك احلسن واالنضباطاباللتزام ابلسلو   يؤخذ تعهد على الطالب عند عودته من تنفيذ احلرمان  •
 : خمالفات الدرجة السادسة ▪

 .اإلسالم  االستهزاء بشيء من شعائر -1

 .أو ممارسة طقوس دينية حمرمه اعتناق األفكار أو املعتقدات اهلدامة  - 2

 .أو املسكرات حيازة أو تعاطي أو ترويج املخدرات  - 3

 .أو مقدماهتا  الشروع يف املمارسات اجلنسية احملرمة  - 4

 اآلخر.   من املدرسة للذهاب مع اجلنس اخلروج  - 5

 .القيادة اىل أفعال الرذيلة  - 6

 .لسحرممارسة أعمال ا  - 7

 .اجلرائم املعلوماتية  - 8

 .حكمها أو الطعن يف آلة حادة استخدام األسلحة النارية أو ما يف  - 9

 : خمالفات الطلبية جتاه اهليئة التعليمية واإلدارية

 . املدرسة من املعلمني، أو اإلداريني أو من يف حكمهماالعتداء ابلضرب على أحد منسويب - 

على الشبكة   اإلداريني، أو من يف حكمهم بتصويرهم أو الرسم املسيء هلم، ونشره ابتزاز املعلمني، أو   -
 .العنكبوتية

 حدود املخالفات يف هذه الدرجة:  ✓

ضبط األداة أو اجلهاز -ك الزم ذل  استدعاء اجلهات األمنية إن   -  ر ابلواقعةضحم   كتابة :  1اإلجراء  -
عاجل   التوجيه واإلرشاد بشكل  ذلك اجتماع جلنةتسليمه للجهات املختصة إن لزم  و   املرتبطة ابلقضية 

التعليم جلنة  مديرتكليف    -الرفع إلدارة التعليم بشكل عاجل   - ومالبساهتا  لدراسة القضية وظروفها 
  .املدرسة  ب يف إدارة التعليم بعد زايرة اجتماع جلنة قضااي الطال  - مباشرة القضية  الطالب قضااي  
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 اآليت:   القضية تربوية يتضمن  يصدر مدير التعليم قرار ملعاجلة  -

حيرم  -نقله املدرسة أخرى -الدراسية ملدة شهر    إحالة القضية للجهات األمنية حرمان الطالب من -
ل الدراسي الذي الفص  الطالب يف نظام املقررات والفصلي حيرم    -  اً الدراسة انتظام  الطالب من 

 . وقعت به املخالفة
وتعد له برانمج تربوية أثناء فرتة احلرمان   الطالب املخالف تدرس وحدة اخلدمات اإلرشادية حالة   -

 التايل: يتضمن  
 حضور الطالب لوحدة اخلدمات اإلرشادية خالل فرتة  •
 احلرمان لالستفادة من برامج تعديل سلوك  •
االجتماعية مبوافقة ويل أمره حتت إشراف إدارة    دماتكلف الطالب مبهام تطوعية يف جمال اخلي •

 التعليم
 اباللتزام ابلسلوك احلسن واالنضباط   على الطالب عند عودته من تنفيذ احلرمان   يؤخذ تعهد •

 خمالفات املواظبة: 

 درجة(.   )نصفغياب بدون عذر يوم واحد يتم حسم    -

 كل يوم(.   االسبوع األول بعد العودة من االجازة يتم حسم )درجة عن  -

 كل يوم(. غياب يف االسبوع الذي يسبق االجازة يتم حسم )درجة عن    -

 عن كل يوم(.   )درجةغياب يف االسبوع الذي يسبق االختبارات يتم حسم    -

 درجة بعد املرة الثالثة(.  )ربعأتخر يف التمارين الصباحية اليومية بدون عذر مقبول يتم حسم    -

 

 

 

 

 



 

383 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 قواعد السلوك الرقمي: 

 . السائدة  الوطنية والتقاليد واألعراف احلنيف اإلسالمي الدين وآداب  تعاليم  عاتبا  •
 .العالقة ذات  الدولة قوانني خمالفة عدم •
 . اإللكرتونية املشاركة يف اإلمالء وقواعد الفصحى العربية اللغة استخدام •
 م وعد الشريفة، النبوية واألحاديث الكرمية القرآنية اآلايت  واستخدام نقل يف الدقة •

  الكرمي هللا  كتاب   من للمصدر واإلشارة النقل، يف الصحة من  التأكد بعد إال استخدامها
 .الصحاح وكتب

 : منها واليت اإللكرتوين، والنشر املشاركة آبداب  االلتزام •
  واللمز واإلساءة والتشهري  والقذف البغيضة والقبلية والطائفية العنصرية عن البعد -

 . موجمهوداهت اآلخرين من واالنتقاص
 .للمخاطب واحرتاما تقديرا األكثر والعبارات  األلفاظ واختيار اآلخر الطرف احرتام -
 .اآلخرين من البناء  النقد وتقبل األخرى اآلراء  وتقبل بلطف التعامل -
 .واالختصار والوضوح واملوضوعية النقاش مبوضوع املباشرة  اجلدية العالقة -
  مدرسيت، منصة حمتوايت  أو  لرتبوينيا املشرفيني أو املعلمني أو الطلبة تصوير عدم -

 املعلمني أو الطلبة من سواء االجتماعي  التواصل منصات /  تطبيقات  يف ومشاركتها
 . القانونية  املساءلة لتجنب

 :مثل  املعلومات  وسرية أمن على  خطر تشكل قد اليت السلوكيات بعض من احلذر •
 املعلومات  لتصيد بط روا تكون أن املمكن من ألهنا اجملهولة الروابط على الضغط -
 .هبا  املتصل اجلهاز اخرتاق عملية تسهل ألهنا عامة، إنرتنت بشبكة االتصال عدم -
  تسمح وال  مراقبة دون الكمبيوتر جهاز ترتك ال عام مبكان التعلم أو للعمل اضطررت  إذا -

 .مراقبة دون ابستخدامه لآلخرين
 ابلكامل  التعليمية املنصة إغالق من التأكد عليك  كافة،  اليوم دروس  من االنتهاء عند •

 . خصوصيتك  على حفاظا
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  أو  أماهنا، مستوى أو أدائها، على  يؤثر  مبا اإللكرتونية الوزارة أنظمة  استخدام إساءة عدم •
 . منها االستفادة من اآلخرين حرمان أو  استمراريتها، أو  سرعتها،

املرشد  أو علمامل إبالغ الطالب أو األمر ويل على جيب اإللكرتوين للتنمر التعرض عند •
 . الالزمة  القانونية اإلجراءات  الختاذ احلالة وتوثيق خاص بشكل الطاليب

 :منها واليت اإللكرتوين، التواصل آبداب  االلتزام •
 املعلمني مع للتواصل الوزارة قبل من املعتمدة الرمسية اإللكرتوين التواصل وسائل استخدام -

 التواصل منصات /  تطبيقات  من غريها استخدام ومينع والطالب  املدرسة  وإدارة
 .وخمتصرة  واضحة تكون وأن إلرساهلا املناسب الوقت واختيار  االجتماعي،

 التواصل وسائل عرب الطلبة واستفسارات  اإللكرتوين الربيد على الرد املعلم على جيب -
 .الرمسي العمل أايم  أثناء ساعة ۲4 خالل  الوزارة  من املعتمدة الرمسية

 . إرساهلا قبل اإللكرتونية واألنشطة اإللكرتونية، واملشاركات  رتوين،اإللك الربيد مراجعة -
  املشاركة خالل واالختصارات  التعبريية امللصقات  أو الصور إرسال عن االبتعاد -

 . الرمسي الدراسي الصف فرتة  خالل اإللكرتونية
  ة،املستخدم واملصادر  املراجع وتوضيح  والنسخ، الفكرية امللكية وحقوق قوانني احرتام -

 . تقدميها يتم اليت اإللكرتونية واألنشطة لألعمال العلمية السرقة وجتنب
 اآلخرين أو نفسك  عن دقيقة غري أو خاطئة  كاملة،  غري معلومات  أي نشر مينع -
 ألي التسويق وعدم والعناوين، االتصال وبياانت  األمساء الشخصية البياانت  نشر عدم -

 . كانت  جهة
 الطالب هبا  املكلف األعمال بتنفيذ آخر شخص يقوم حبيث - اإللكرتوين التحايل عدم -

  الدرجة حذف  سيتم أبنه علما اإللكرتونية واالختبارات  والتقييمات  األنشطة تقدمي عند
 . عليها املنصوص اللوائح حسب العقوابت  تطبيق  وسيتم تلقائيا
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 رقم اءالوزر  جملس بقرار الصادر املعلوماتية اجلرائم مكافحة نظام على االطالع  ينبغي •
  الكرمي امللكي املرسوم مبوجب  عليه املصادقة متت والذيهـــ 7/3/1428اتريخ  ۷۹
 املخالفات  أو املعلوماتية ابجلرائم املتعلقة العقوابت  وفهم. هـــ 8/3/1428 ۱۷/م رقم

 . الرقمية
 الرمسية اإلجراءات  الختاذ الرقمية املخالفة رصد حال يف الطاليب للمرشد الطالب الحي •

 . الرمسية اللوائح تقتضيه  ملا وفقا ةالالزم
  للوزارة  حيق ابلوزارة  اخلاصة القنوات  مجيع  يف املشاركة أن يعلم أن اجلميع حق من •

 . احلاجة  عند إليها والرجوع حفظها
 قبل من الرقمي السلوك آداب  على ابالطالع إقرار توقيع على احلصول للمعلم حيق •

 .الطالب 
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 لسلوك: أساليب وفنيات تعديل ا

 النمذجة ✓
وهي عملية تغري السلوك نتيجة مالحظة سلوك اآلخرين )أي مشاهدة لنموذج معني( 

 وهذه العملية أساسية يف معظم مراحل التعلم اإلنساين 
 التلقني  ✓

هو استخدام مثريات متييزية إضافية مبعىن أهنا تضاف إىل املثريات التمييزية الطبيعية  
قيام ابلسلوك. وهكذا، فالغاية من التلقني هي املتوافرة هبدف حث الشخص على ال

 زايدة احتماالت حدوث السلوك املستهدف واملثريات التلقينية تكون: 
 يةلفظية أي أهنا تكون على شكل تعليمات لفظ -
 إميائية مثل التأشري   -
 جسدية تشمل املساعدة اجلسمية.  -

 بد من ازالتها تدرجيياً والتلقني يستخدم يف بداية التدريب ولكي ال يتعود الشخص ال
  التتابعي(-التشكيل )التقريب ✓

تعزيز االستجابة اليت تقرتب شيئاً فشياً من السلوك النهائي الذي ال يستطيع 
 الشخص أتديته حالياً 

 لتسلسل السلوكي ا ✓
يتضمن هذا األسلوب وصف السلوك الذي سيتم تعليمه من أجل حتقيق اهلدف 

جتزئة السلوك املراد تعلمه إىل أجزاء صغرية  السلوكي بشكل تفصيلي ومرتب ويتم 
 تكون بشكل متسلسل إىل أن يتم حتقيق اهلدف النهائي ابلتسلسل. 

 لتعميم ا ✓
موقف تدرييب معني قد حيدث اثنية يف هو أن السلوك الذي مت تعليمه للطفل يف 

 مواقف أخرى مل ينفذ فيها التدريب
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 احملو ✓
حيافظ على استمرارية حدوث السلوك وهو أسلوب يتضمن إلغاء التعزيز الذي كان 

 غري املناسب
 التعزيز  ✓

وهو عملية تدعيم السلوك املناسب أو زايدة احتماالت تكراره يف املستقبل إبضافة مثريات 
إجيابية أو إزالة مثريات سلبية بعد حدوثه، وال يقتصر وظيفة التعزيز على زايدة احتماالت 

 تكرار السلوك يف املستقبل فقط 
 تعزيز: الأشكال  ▪
حلاجات األولية لإلنسان مثل املأكل واملشرب، . املعززات األولية وهي املعززات املرتبطة ابأ

 احللوايت 
 . املعززات االجتماعية مثل االبتسامة، الثناء، االنتباهب 
 . معززات مادية كاأللعاب / البالوانت. ج

 د. معززات نشاطية كالنشاطات الرايضية  
 ي أشياء مادية تستبدل مبعززات أخرى كالنقاطهـ. معززات رمزية وه

 التعزيز التفاضلي  ▪
وهو تعزيز االستجاابت املناسبة وجتاهل االستجاابت غري املناسبة. ومن األمثلة على ذلك 

تعزيز الطفل عندما يلعب بطريقة مناسبة أو يطلب شيئاً أبسلوب مقبول أو ينتظر دوره  
 أو أبسلوب موضوعي أو عدواين .... إخل.  ويتجاهله عندما يتصرف بطريقة غري انضجة

 زيز اإلجيايب التع ▪
تقدمي املعزز اإلجيايب للشخص عندما يقوم بذلك السلوك ليظل يؤدي السلوك املرغوب فيه 

ومن  ألنه يعود عليه ابلفائدة )التعزيز(. التعزيز اإلجيايب أساسي يف عملية تدعيم السلوك

 .سلوكاً حسناً يظهر  لة: معانقة األم لطفلها عندمااألمثلة على املعززات اإلجيابية احملتم
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 التعزيز السليب  ▪
هو زايدة احتماالت تكرار السلوك يف املستقبل وذلك إبزالة مثريات منفرة عندما يقوم 
الشخص بتأدية ذلك السلوك أو جتنب السلوك الغري مرغوب جتنباً للعقاب مثل جتنب 

 .الكالم مع شخص مزعج
 جداول التعزيز  ▪

 االستجاابت سيتم تعزيزها.مواعيد تقدمي التعزيز وحتدد أي  تنظم
 مبدأ برمياك  ✓

أن السلوك الذي يظهره الشخص كثرياً "أو السلوك احملبب" ميكن استخدامه لتعزيز 
 . السلوك الذي يظهره قليالً "السلوك الغري حمبب"

 التعاقد السلوكي  ✓
املهمة املطلوبة من املعاجل   تنظيم العالقة بني املعاجل واملتعاجل من خالل عقد يوضح

 .تعزيز الذي سيقدمه له املعاجل يف حال أتديته لتلك املهمة على النحو املطلوب وال
 التوبيخ  ✓

التوبيخ هو أحد أكثر األساليب املستخدمة يف احلياة اليومية خلفض السلوك غري املقبول. 
 ة إميائية. وهو يشمل التعبري عن عدم الرضا عن السلوك بطريقة لفظية أو بطريق

 (التعزيز من أتثرياً  وأضعف أقل العقاب )           العقاب ✓

وهو إجراء يتبع السلوك أي بعد حدوثه مما يؤدي إىل خفض احتماالت تكرار السلوك  
 ابملستقبل والعقاب نوعان مها: 

العقاب من الدرجة األوىل ويشمل تعرض الفرد ملثري منفر بعد قيامه ابلسلوك غري -
   .الصراخ(رب، أو هز اجلسم بعنف، أو املقبول )كالض

العقاب من الدرجة الثانية ويشمل حرمان الشخص من التعزيز اإلجيايب بعد قيامه  -
 ابلسلوك غري مقبول )مثل املخالفة، والعزل، والتوقف عن االنتباه(.  
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 التصحيح الزائد ✓
عن سلوكه أو   ينتج عقاب من الدرجة األوىل ويتضمن إرغام الشخص على إزالة الضرر الذي

 .سلوك نقيض للسلوك غري املرغوب فيهممارسة  
 املمارسة السلبية ✓

 خفض السلوك غري املناسب إبرغام الشخص على االستمرار بتأدية السلوك بشكل متكرر
 تكلفة االستجابة  ✓

إجراء عقايب )من الدرجة الثانية( يتضمن حرمان الفرد من جزء حمدد من املعززات املتوافرة له  
 ضه مثل احلرمان من اللعبمه ابلسلوك املراد خفعند قيا
 اإلقصاء أو العزلة أو الوقت املستقطع ✓

وهو أجراء عقايب )من الدرجة الثانية( ويشمل سحب التعزيز اإلجيايب لفرتة وجيزة بعد قيام  
الشخص ابلسلوك املراد خفضه مع اجللوس يف مكان ال تتوفر فيه تعزيز أو حىت مغادرة 

حيرم من مشاهدة برانمج تلفزيوين مفضل إذا أعتدي على مثل أن الطفل قد املكان كاماًل. 
 .طفل آخر يشاهد التلفزيون
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 البيئة الصفية  
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 التعلم: بيئة 

عملية تتضمن املدخالت والعمليات واإلجراءات الالزمة خللق  هي منظومة فكرية وممارسات 
 بفاعلية.والتعلم  مواقف ميكن أن حيدث فيها التعليم

 مدخالت إدارة بيئة التعلم لتشمل املدخالت البشرية اليت تضم التلميذ واملعلم واملدير وتتنوع 
 واجلهاز الكتايب املعاون ومدخالت مادية تضم املدرسة والفصل وحجرات التعلم والوكيل
الرئيس يف واملنهج التعليمي، ويعطي املفهوم احلديث البيئة التعلم الدور  ، املتنوعة اهتاز بتجهي
ألسلوب التعلم املستخدم   وخيتلف تنظيم بيئة التعلم تبعاً  للمعلم التعلم ملتعلم وليس عملية

 ومن أمثلتها: 

 وفيه يتعلم املتعلم بشكل مستقل مثل التعلم ابلكمبيوتر أو احلقائب الفردي:التعلم  ▪
 ابالستقصاءابلوحدات التعليمية الصغرية )املديوالت( والتعليم  التعلم التعليمية أو

 .املشكالت كتشاف وحل واال 
وفيه يتعلم املتعلم يف جمموعة صغرية يرتاوح عددها ما بني   صغرية:التعلم يف جمموعات   ▪

 . مثل تعلم األقران والتعلم التعاوين أفراد( ۱0:۲)
  (6۰:۱۰وفيه يتعلم املتعلم يف شكل مجاعي يرتاوح العدد ما بني ) :اجلماعيالتعلم  ▪

 املناقشة أو العروض العملية.  ابحملاضرة أو التعلم مثل متعلماً 
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 : بيئة التعلم مكوانت

 توفر الراحة للمعلم والطالب، وحرية احلركة وسهولتها وتنظيم بيئة التعلم جينب املعلم إن
املعلم ملكوانت بيئة التعلم واستثمارها   هموف املشكالت والفوضى داخل بيئة التعلم من الكثري

بسهولة داخل حجرة التعلم، ورؤية   والتنقل إىل كل الطالب،مبا حيقق له القدرة على الوصول 
 والضبط.  النظاممن ع الطالب ومتابعة تصرفاهتم حيقق له قدرا أكرب مجي

 يلي:املكوانت اليت جيب أن يهتم هبا املعلم يف بيئة التعلم هي ما  وأهم

 .مكان التعلمفيهتم املعلم بتوفر اإلضاءة الكافية واملناسبة حلجم  الكافية:اإلضاءة  -

 حيث يتأكد من توفر التهوية اجليدة اليت تسمح بتوفر كمية كافية من  اجليدة:التهوية  -
  أو وأال يكون اهلواء ابرداً  نشاطهم،الذي يساهم يف يقظة الطالب واستمرار   األكسجني

 .رضون لدورة اهلواء داخل بيئة التعلمشتت الطالب الذين يتعيا  مم اً نساخ

 رتيب األاثث داخل بيئة التعلم مبا يساهم يف انتظام العملية التعليمية وكذلك يتم ت األاثث، -

 الطالب على متابعة املعلم واحملافظة على ترابط الطالب مبا يتناسب مع طريقة التدريس قدرة

 املعلم. يتبعها  اليت

 ات اإلنسانية اجليدة اليت تساعد على إجياد جو تعليميجمموعة من األنشطة والعالق -
 .الفع واجتماعي

   مها:  رئيسني،اختصارها وتصنيفها يف مكونني  وميكن

 . املكوانت املتعلقة ابلناحية املادية -1

 . نوية املتعلقة ابلناحية االنسانية من عالقات وحنوهاعامل املكوانت  -2
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : ادارة بيئة التعلم مفهوم

 تلميذ داخل بيئة التعلماستثمار اإلمكاانت املتاحة لتحقيق الرتبية املتكاملة لشخصية ال ✓
من العمليات اإلدارية املختلفة من ختطيط وتنظيم وتيسري وتوجيه وتقومي   عدداً  وتتضمن

 .واألفراد واألداء للعمل
 .عن تركيز املعلمني على استخدام التعزيز والثواب  عبارة ✓
 تعلممجيع اخلطوات واالجراءات الالزمة لبناء بيئة تعلمية مالئمة لعملييت التعليم وال ✓

 .عليها واحلفاظ
ي تعليمجمموعة من األنشطة والعالقات اإلنسانية اجليدة اليت تساعد على إجياد جو  ✓

 .فعال واجتماعي
 وحيافظ من األمناط السلوكية اليت يستخدمها املعلم لكي يوفر بيئة تعليمية مناسبة  جمموعة ✓

 . على استمرارها مبا ميكنه من حتقيق األهداف التعليمية املنشودة
 التالميذ مع معلمهم يف ختطيط وتنفيذ وتقومي الربامج الرتبوية والتعلمية.  تعاون ✓
جمموعة من النشاطات اليت يسعى املعلم والطالب من خالهلا إىل تعزيز السلوك املرغوب  ✓

 . غري املرغوب فيه لديهم اء وحذف السلوكغويعملون على ال لديهم فيه

 : تعلماملعلم / التلميذ يف ادارة بيئة ال مهام

أدوار كل من املعلم والطالب داخل بيئة التعلم وختتلف أيضا ابختالف: مقر التعلم ،  تتنوع 
،  ومهماً  ضرورايً  الطالب، وهذا جيعل دراسة إدارة بيئة التعلم وفهمها أمراً  ونوعية واملادة والعمر

ذي و املعلم الالناجح ه فاملعلم لعملية التعلم حقيقياً  سراً يم كوني  حىت يتمكن املعلم من أن
من توظفيها ليحقق التوافق  يتمكنو  يستثمر كافة املكوانت املادية واملعنوية للبيئة التعلمية

أجل حتقيق بيئة تعلمية فعالة   من االجتماعي واألمان النفسي والقدرة على التعلم واالنضباط
خصية رائدة  من خالل ش إال وجيدة ليتم حتقيق األهداف التعليمية ، وال ميكن أن يتم ذلك 

وتوظيفها ملصلحة البيئة   النفسية تتسم ابلتوازن والفهم الكامل لشخصية الطالب واحتياجاته
 . التعلمية وإشراكها يف بعض املهام يف إدارهتا 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 مهام املعلم يف النواحي التالية:

 اإلدارية:  الناحية •

  ابعة نظافة مكاناحلضور والغياب، متابعة املتأخرين، ترتيب وتنظيم جلوس الطالب ومت تفقد
متطلبات وإجياد والتهوية وترتيب الطالب لطاوالهتم واجلانب اجلمايل يف بيئة التعلم  التعلم

 . إضافية هبا

 التعليمية: الناحية •

 على األنشطة، مراقبة للدرس، حتفيز الطالب للتعلم، متابعة الواجبات، االشراف التخطيط

 تقوميفردية ومساندة كل طالب ليصل للمعلومة، أثناء أتدية الدرس، مراعاة الفروق ال الطالب 

 لغةالطالب ومعرفة مدى حتقق اهداف الدرس قدرة املعلم على عرض الدرس ب وتقييم
 . واضحة

 :النفسية الناحية •

 ودعمه خصوصية كل طالب، عدم جرح كرامة الطالب أو إهانته، بناء الطالب نفسياً  مراعاة

الثقة ابلنفس، االعتزاز ابلذات،  :ابية مثل، غرس بعض الصفات الشخصية اإلجيمعنوايً 
القدرة على التعبري، دعم الطالب عند حاجته لذلك، إحالة الطالب  العاطفي التوازن

 للمختص عند احلاجة. 

 : الجتماعيةا الناحية •

 . تنظيم بيئة التعليم - ۲        .توفري املناخ العاطفي واالجتماعي -1

 .حفظ النظام -4                   .توفري اخلربات التعليمية -3

 .مالحظة التالميذ ومتابعتهم وتقوميهم -5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التعلم املزدمحة واحتياجات الطالب بيئات

 :ات التعلمئاتباع عدد من الوسائل ملعاجلة مشكلة كثرة الطالب بي ميكن

 . التغيري يف بيئات التعلم من وقت آلخر وفق اختيار مدروس وخمطط له -

 .طالب داخل بيئة التعلمالرتتيب اجليد لل  -

 .تدريب الطالب والتأكيد عليهم على احملافظة الدائمة على ترتيب مكان التعلم -

 . الطالب مهارات التعلم الذاتية مما خيفف العبء على املعلمتعليم  -

 . املرونة يف التعامل مع املشكالت اليت حتدث يف بيئات التعلم -

 .ات تفعيل تعلم األقران وتنظيم اجملموع -

 م.استثمار التقنية والتعلم عن بعد وتعدد أماكن العرض داخل بيئة التعل  -

 . من التعلم فردية أو مجاعية مبا حيقق مزيداً  تصميم األنشطة الصفية واملنزلية -

 يف بيئة التعلم:  التواصل

 هو تواصل املعلم مع الطالب ، وما يقصد بهنظامنيهو حالة من الفهم املتبادل بني   التواصل
 . أو تواصل الطالب مع بعضهم من أجل التعلم الطالب، جمموعة أو

 : التواصل يف التعلم أسس

 .املعلم سليمة ومفهومة لدى الطالب ة غأن تكون ل ▪
 . تناسب مستواهم العقلي من حيث نوعية الكلمات ونوعية اجلمل أن ▪
 .جلميع الطالب  اً ومناسب يكون صوته مسموعاً  أن ▪
 . أبساليب متنوعة على إعادة عرض املعىن القدرة ▪
 .على ضرب األمثال واملعاين القدرة ▪
 .التعلمعلى مراعاة الفروق الفردية داخل بيئة  القدرة ▪
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 التواصل:  عناصر

 
 االتصال:  أمناط

 . (حيدث طالباً  )معلمأحادي االجتاه   اتصال -1

 تلميذ          املعلم

 .احلديث بني املعلم والطالب( )تبادلثنائي االجتاه   اتصال -2

 تلميذ            املعلم

 . املعلم إىل مجيع الطالب( )مناتصال ثالثي االجتاه  -3

 
 اتصال متعدد االجتاهات )يتداخل احلديث بشكل منظم بني املعلم ومجيع الطالب( - 4

 

املرسل

الرسالة

الوسيلة

املستقبل

مالمعل

ذتلمي

ذتلميذتلمي

طالب

طالب

طالبطالب

طالب
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : عملية االتصال داخل بيئات التعلم أشكال

ا بني العملية التعليمية  اليت يكتسبها الطالب داخل بيئة التعلم هي نتاج تكامل م اخلربات 
وطالبه وقد خيتار املعلم يف إدارته للتواصل داخل بيئات التعلم وتفعيله  ملعلما والتواصلية بني

 التواصل اللفظي والتواصل غري اللفظي.  ومها ، أحد أسلوبني أو كليهما معاً 

 : اللفظي  التواصل .1
 التعلم.بيئة  وأكثرها فاعلية يف وانتشاراً  أكثر أشكال التواصل شيوعاً  عدي -
هذا التواصل تعتمد إىل حد كبري على مدى ما ميتلكه املعلم من مهارات لغوية   نوعية -

   .إحداها التحدث  واليت تعترب مهارة
 همالبد أن يسود بيئة التعلم املودة والف أهدافها،حىت حتقق عملية التواصل اللفظي  -

وأن تتم استثارة اهتمام  التعلمية،ما جيري من تفاعالت يف أثناء العملية التعليمية  اجلميع
إضافة إىل انسجام   حبرية،طرح األفكار واألسئلة وإبداء اآلراء  على الطالب وتشجيعهم

 .مستوايت الطلبة  معوأفكار ما يطرحه املعلم من معرفة 
إىل  املرسل أي حيول متبادلة،راء واملعاين بصورة يف التواصل اللفظي يتم نقل األفكار واآل -

 .وابلعكس املستقبل
اليت تستهدف   الرتبوية يف جمال البحوث والدراسات  هاماً  احتل التواصل اللفظي مركزاً  -

 حتسني املمارسات التعليمية التعلمية واملتصلة هبا 

 اللفظي: التواصل  ادبيات

 استخدام كلمات وعبارات مألوفة. .    استخدام كلمات وعبارات واضحة وبسيطة
 . واضح  صوتب  التحدث .وضوعالتسلسل املنطقي يف طرح امل 

 .هبدوء  التكلم إعادة األفكار والعبارات املهمة بنفس الكلمات حىت ترسخ 
إعادة العبارات حىت نتجنب التشويش   من األخرين الطلب

 . والتشوية
 . وسائل بصرية معينة )خرائط، صور(  استخدام

 . العبارات االجيابية واحملفزة  استخدام   -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : نظام فالندرز -

م( نتائج دراسة قام هبا ابالشرتاك مع فريق من الباحثني  1۹۷۰دم فالندرز سنة )ق لقد
 :مقومات التدريس الفعال عن طريق مقارنة منطني من أمناط التدريس على للتعرف

املباشر ويعتمد فيه املعلم على اإللقاء والنقد لطالبه   ابلتدريس  النمط األول هو ما مسي •
 . وإعطاء األوامرواستخدام السلطات املتاحة له 

توجيه األسئلة وتقبل د فيه املعلم على يعتممسي ابلتدريس غري املباشر و  النمط الثاين •
 وتشجيعهم.ومدحهم والثناء على أفكارهم  الطالب  مشاعر

غري املباشر كان تعلمهم   األسلوب  شفت الدراسة أن طالب املعلمني الذين استخدمواوك
الطالب يف  لدى موا األسلوب املباشر، وتكونتاستخد أفضل من طالب املعلمني الذين

 و العملية التعليمية فهذا يدل على أن التعليم الفعالالتعليم غري املباشر اجتاهات أفضل حن
 للطالب هو التدريب غري املباشر  ابلنسبة

 : قسم فالندرز التواصل الصفي )بينة التعلم السائدة وقت دراسته( إىل قسمني وقد

 .       باشر، غري مباشر(م)كالم املعلم   -

 . تشويش( )استجابة كالم الطالب   - 

 :مالحظات 

 :املعلم غري املباشر أكرت من كالم املباشركالم   -

 كالم املعلم ال يتجاوز ثلثي الزمن الكلي للدرس.  -

 . كالم املعلم  ثكالم الطالب ال يقل عن ثل   -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 اوالا: كالم املعلم غي املباشر: ▪

 اك مشاعر الطالب وحقهم يف التعبري دون نقد أو عقاب . إدر  :املشاعر تقبل -1

 .احلديثيف عبارات املدح اليت تؤدي إىل استمرار الطالب  :والتشجيعالثناء  -2

 . توضيح وتلخيص أفكار الطالب واستعماهلا :تقبل األفكار -3

 تقدمي أسئلة مثرية مناسبة لألهداف واملستوى الطالب والزمن.  :األسئلة توجيه -4

 :كالم املعلم املباشر   - نياا اث ▪

   واحلقائق واآلراء وتتضمن األسئلة التعبريية عرض املعلومات  :الشرح والتلقني -1

 تنفيذها.التوجيهات التعليمات واألوامر اليت يتوقع املعلم  عطاءا -2

 .تعديل السلوك وتربير بعض التصرفات مع الطالب عبارات : النقد والسلطة -3

 : لبكالم الطا  - اا اثلث ▪

 كل ما يصدر عن الطالب نتيجة سؤال او استفسار من املعلم.   :معل االستجابة للم -1

 .املبادرة بدم الطالب ابحلديث دون أن يطلب املعلم ذلك  -2

 مشرتك:لوك س: رابعا

 حلظات السكون أو فرتات التداخل واالضطراب. ىأو الفوض اهلدوء
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : اللفظيغي  التواصل. 2

الرسائل أو املعاين اليت يتم تقلها وتبادهلا دون استخدام اللفظي هو كافة  غريالتواصل  أن -
  مقصودة.أو غري  مقصودة األلفاظ بطريقة

واالبتسامة   الصمت، واأللوان،  الوجه،تعابري  مثل:السلوكية  ستجاابت يكون على صورة ا -
 . حركات اجلسد، وغريها

% من  60قات الشخصية، ويقدر حوايل  يف العال هاماً  التواصل غري اللفظي دوراً  يلعب -
االجتماعية اليت يتم تبادهلا يف أثناء التواصل املباشر حتدث عن طريق  ابجلوانب املعاين املتعلقة

 . التواصل غري اللفظي

النقاط اليت تبني أمهية التواصل غري اللفظي أنه يف عملية التواصل يقوم املرسل بنقل  من -
وعندما  ، واألخرى غري لفظية الكلمات،فظية يستخدم فيها أحدمها ل آن واحد  يف رسالتني

أي تقوم  ،وصدقاً  ما تكون الرسالة غري اللفظية أكثر تعبرياً  فغالباً  رسالتنيال تتعارض معاين
يقصر عملية   أاللذا جيب على املعلم ، بهالكلمة عن القيام  تعجز اللفظية مبا الرسالة غري

 يستخدم ما يستطيع من أشكال التواصل غري أن ىالتفاعل على التواصل اللفظي بل عل 
 أكثر فاعلية. تعلمه اللفظية ليغدو
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : التعلم بيئةادارة  واملعززات يف ثيات امل دور

 املثيات:  ▪

 مجيع األفعال اليت يقوم هبا املعلم هبدف االستحواذ على انتباه الطالب أثناء سري الدرس هي
 .ب عرض الدرسالتغيري املقصود يف أسالي طريق عن

 املثريات:  أمهية (1

 . االنتباه تركيز -1

 على النقاط املهمة.  التأكيد -2

 . تغيري إيقاع الدرس -3

 التعزيز: ▪

 . إاثبة السلوك املرغوب فيه فورايً  هو

 املعززات:نوعان من  وهناك

 معززات غري لفظية -2           معززات لفظية. -۱

 يكون: أن حيدث التعزيز أثرا جيدا وفاعال جيب  وحىت

 مراعيا لألسلوب األفضل. -2                  فوراي. -1

 الفردية.مراعيا للفروق  -4                متنوعا. -3

 متناسبا مع نوع االستجابة -6       اال يكون مفتعالً  -5
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : للدرس وغلقه  التهيئة

  ديد حبيث يكونونفعله بقصد إعداد التالميذ للدرس اجليهي كل ما يقوله املعلم أو  التهيئة 
بداية الدرس حيتاج املعلم إىل عدد  يف وجسمية قوامها التلقي والقبول وانفعالية يف حالة ذهنية 

اجلانب   تشمل من املهارات جلذب الطالب وحتفيزهم للدرس الذي سيطرحه عليهم والتهيئة
 .للدرس اجلديد الذهين والبدين حىت يكون الطالب مهيئاً 

داد ذهن الطفل لتلقي وقبول الدرس اجلديد على املعلم أثناء ختطيطه ذهنية هي إع فالتهيئة 
املهمة )املوضوع( وابلتايل على املعلم يف بداية الدرس أن يطمئن أن   بتحليل يقومللدرس أن 

ابلدرس اليت تقيده يف الدرس اجلديد أو املهمة   الصلة التلميذ ملم ابخلربات السابقة ذات 
 .اجلديدة

 مبعىن أن يكون لدى الطفل الدافع لتلقي املهمة اجلديدة وعلى املعلم االنفعايل اإلعداد -
هو السيطرة على مشاعر التلميذ وضمان تفاعله   االنفعايل فاإلعداد، جذب انتباه األوالد

 .مع املدرس
 .التهيئة اجلسمية على املدرس عند دخوله بيئة التعلم أن يتخيل نفسه مكان التالميذ  -

 :التمهيدالتهيئة و الفرق بني 

 هو اجلزء الذهين أي اإلعداد الذهين وينحصر يف املادة العلمية فقط من حيث   التمهيد
 .التسلسل املنطقي

  اىل ذلك الناحية االنفعالية واجلسمية ابإلضافة التهيئة تشمل . 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : التهيئة أهداف

 .                 انتباه التالميذ تركيز -
 . علومات لتنظيم األفكار واملإجياد أطار مرجعي  -

 : التهيئة وسائل

 التحفيزية  القصص .االسئلة التحفيزية . عرض صورة
 . استخدام مناذج أو عينات  . سرد اآلايت واألحاديث .الطرائف

 . استخدام خربات يف حياة التلميذ من البيئة احمللية  .اخلربات الشخصية للمدرس 
 حنتاج للتهيئة؟ مىت

 . ديد او فكرة جديدةتدريس وحدة جديدة أو درس جعند بداية  -

 .     القيام بدرس عملي يف املعمل -

 .عرض فيلم أو برانمج تلفزيوين -

 . تقدمي حماضر أو زائر -

 الدرس:  غلق

هناية الدرس حيتاج الطالب أن يستجمع املعلومات ويرتبها وينظمها كما حيتاج إىل ترتيب   يف
 .لم أن يساعد على حتقيق ذلك املهمة وهلذا فإن على املع املعلومات  املعلومات واسرتجاع

 الدرس:أساليب غلق  ومن

 . والنقاشاألسئلة  -

 . تسجيل العناصر املهمة والرئيسية ابلدرس -

 . كامالً خارطة جتمع املوضوع   رسم -

 . للعناصر الرئيسية سرد -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :الصفية املشكالت

 مشكالت تعليمية وإدارية(: )انواع املشكالت من الناحية الفنية  -أ

من األنشطة مها أنشطة تعليمية وأنشطة إدارية  رئيسيتني ريس يتألف من جمموعتنيمبا أن التد
   نوعان:فإن مشكالت الصف 

 . مشكالت إدارية -.        تعليمية مشكالت  -

ها ابستخدام احللول التعليمية، كما  تإدارية وال ميكن مواجه املشكالت اإلدارية حلوالً  تطلب
فإن   لذا  ،تعليمية وال ميكن مواجهتها حبلول إدارية لو تتطلب حل  التعليمية أن املشكالت 

على قدرة املعلم على حتديد نوع املشكلة وقدرته   كبرياً   اإلدارة الفعالة للفصل تعتمد اعتماداً 
 بناء على هذا التحديد. التصرف على

 (: فردية مشكالت مجاعية )مشكالت انواع املشكالت من انحية الطالب  -ب 

 مجاعية كالت مش  الفردية املشكالت 
هي أمناط سلوكية غري 

الطالب مقبولة يقوم هبا 
 هبدف حمدد. 

 

 ء.الصف وتقبله السلوك السي موافقة •
 .االلتزام مبعايري السلوك وقواعد العمل عدم •
 .السلبية من جانب اجلماعة حنو بعض األفراد االستجاابت  •
 .لتشتت االنتباه والتوقف عن العمل القابلية •
 .ية والكراهيةالروح املعنو  اخنفاض •
 . العجز عن التكيف مع البيئة املتغرية •
 اقتصار األنشطة الصفية على اجلوانب اللفظية  •
 األنشطة التعليمية وراتبتها.  تكرار •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : داخل الصف املعلم

هو روح العملية اإلدارية داخل بيئة التعلم؛ هلذا يتوجب عليه أن يتنبه إىل عدد من  املعلم
 : اليت تعينه على إدارة بيئة التعلم بشكل جيداملهمة  والنقاط اجلوانب

 إن اإلملام ابملادة اليت يقدمها املعلم يشعر الطالب بقوة املعلم العملية:اإلملام ابملادة  •
يشعر الطالب من خالله بعدم متكن املعلم من   ضعيفاً  يقدم املعلم درساً  فعندما، واتزانه

 .اإباثرة املشكالت وافتعاهل يقومون  املادة فإهنم
 أن يتوافق ما يقوله املعلم مع ما يفعله، حيث يكثر العديد من املعلمني من  :متوافقاً كن  •

 . على احملافظة على الوقت وهم يتأخرون بشكل مستمر( )احلثاليت خيالفوهنا  التوجيهات 

 :ويشمل الكاملالوعي  •
 ( ، .......انفعاالته حتركاته، صوته،   )نظراته،املعلم بنفسه  وعي -
 .مبا جيري داخل بيئة التعلم والتعامل معه بشكل مناسب املعلم وعي -

 .مع الطالب، وأمناء مصادر التعلم، وحمضري املخترب، يف إدارة بيئة التعلم التعاون

 : القيم يف إدارة هيئة التعلم أثر

القيم من احملركات األساسية للسلوك البشري وقدرة املعلم يف التعامل معها تزيد من  تعد
 .  وميكن للمعلم بناء القيم وتعزيزها من بداية العام الدراسي، ت طالبهضبطه لسلوكيا
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : القيم وتعزيزها بناء

عام ميكن غرس القيم من خالل املعلومات املعرفية وتعزيزها والتأكيد عليها كما ميكن   بشكل
انبني  املشاعرية )العاطفية( يف بناء القيم وتعزيزها، واألكمل هو دمج اجل اجلوانب استخدام

حىت يتشكل تكامل معرة وجداين يعزز القيمة ويرفع من  نفسها واستثمارمها يف تعزيز القيمة 
 : نذكر منها األساليب دى الفرد وميكن ذلك بعدد مندرجتها ل

 . ال واعية من أعمق وأقوى املؤثرات يف القيم وهي غالباً  القدوة: -

 كثري من املشاعر وهتيج العاطفة تصلالقصة غري املباشرة واليت حتمل ال املشوقة: القصة -
 .وتعزيزها القيم ابلفرد لتشكيل

 . حىت تكون ذات أتثري ووجدانياً  معرفياً مار املواقف اليومية: ربطها ثاست -

بعد التكرار من األساليب املؤثرة يف الالوعي مما جيعل القيم   :املستمرالتأكيد والتكرار  -
 به.  وتتأثر تتفاعل معه

ار ثبت علميا أبن الفرد الذي ميثل أحد األدوار ترتفع لديه قيمة ذلك الدور  متثيل األدو  -
 . واالعتزاز هبا القيمة ويشعر بتبين تلك 

 .ساهم من بناء مقر بشكل القيمي واملناقشة:احلوار  -

 : القيم اليت تساهم يف رفع فعالية الطالب داخل بيئة التعلم من

 .االنضباط يمق -
 . االحرتام يمق -
 . التعلمقيم  -
 . احملافظة على الوقت قيم -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : احلد من مشكالت بيئات التعلم أساليب

 : القوانني وضع ▪

 على املعلم وأمني مصادر التعلم وحمضر املخترب وكافة املسؤولني عن أماكن تعلم الطالب جيب

 يوضحوا للطالب ومنذ بداية السنة، ما هي السلوكيات املقبولة املتوقع منهم تنفيذها أن
حيتاجون إىل القوانني الواضحة  فالطالب  املقبولة اليت جيب عليهم جتنبها، غري والسلوكيات 

 . اً ألهنا تزودهم ابملعايري الالزمة للسلوكيات املقبولة اجتماعي تعلمية: بيئة لكل

الدراسات إىل أن هناك عوامل مهمة، جيب على املعلم أن أيخذها بعني االعتبار عند   تشري
 : لتعلم، ومن هذه العواملقوانني بيئة ا ببناء القيام

 .أن تصاغ تلك القوانني مبشاركة الطالب أنفسهم •
  االبتدائية،  القوانني قليلة العدد والعدد املالئم للقوانني يف بيئة التعلم يف املرحلةأن تكون  •

 .نيقوان 6إىل  4عادة يرتاوح ما بني 
 تكون القوانني واضحة وسهلة الفهم.  أن •
 . واحد فقط يف كل قانون حتتوي القوانني على مطلب أن •
عن  اإلمكان االمتناع على قدر، أي املستحسن صياغة القوانني بطريقة إجيابية لغوايً  من •

 اخل  ......تبدأ بكلمات مثل، ممنوع، أو ال تفعل  نياستخدام قوان
  لوحة املهم أن يقوم املعلم بتعليق القوانني أمام الطالب، بعد أن يكون قد كتبها على من •

 . ط كبري وواضح كبرية وخب
 .الطالب  حىت يتم تثبيتها عند على متابعة القوانني بشكل متواصل وبدون متييز  العمل •
 . على صياغة القوانني بلغة بسيطة، مباشرة وسهلة املتابعة العمل •
 القوانني.يوفر املعلم لطالبه فرصة التدرب على تلك  أن •

رب عليها داخل بيئة التعلم، مع الضروري تذكري الطالب هبا ابستمرار، والقيام ابلتد ومن
 . املتوقعة من عدم االلتزام أو القيام هبا النتائج توضيح 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : امل رئيس يف حل املشكالتعك  وقايةال ▪

للمعلم أن يتخذ العديد من اخلطوات اليت تساهم يف منع حدوث املشكالت يف بيئات   ميكن
 ذلك: نوم  التعلم

 . دد فيه السلوكيات يف بيئة التعلم حي (وضع نظام انضباط )قانون -

 . والعقوابت  املكافآت  -

 .تفريق الطالب املشاغبني من بعضهم -

 . إعادة ترتيب بيئة التعلم وتنظيمها  -

 . وضع برامج وأنشطة تساهم يف إشغال زمن التعلم -

 .بناء عالقة إجيابية مع الطالب  -

 .اتفاقيات مع الطالب عقد  -

 . استخدام التقنية احلديثة يف التعلم -

 . لتحضري اجليد للدرسا -

 . دراسة املشكالت املتكررة ووضع خطط هلا -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 ت التعلم ما يلي:ئااألساليب اليت ميكن أن تستخدم للحد من مشكالت بي أهم

 ويصمم من التعلم،يعمل املعلم على وضع خطط وبرامج تساعده على إدارة بيئة  الوقاية: -1
 ث املشكالت من خالل خربته ومعرفتهوالوسائل ما يساعده على جتنب حدو  األدوات 
 .تفاعلهم مع تلك الوسائل ومدى بطالبه

 إن إمهال املتابعة واالنتباه لسلوكيات الطالب البسيطة يدفعهم للتمادي واخلروج  اليقظة: -2

 . النظام على

 .التخطيط والتحضري اجليد للدرس -3

 اسكتوا اجلسوا ... إخل  بصيفة اسكت اي أمحد بدال من الطالب،التنبيه الفردي على  -4

 وذلك ابستخدام النظر إىل الطالب املنشغلني اللفظية:استخدام التلميحات غري  -5
 أو التحرك حنو الطالب املخل ابلنظام. بعضهم ابحلديث مع

حيث ميدح الطالب على السلوكيات   :ءالسيمدح السلوك غري املنسجم مع السلوك  -6
نسجم مع سلوكيات الطالب اجليدة مثل مدح املعلم  السلوك الذي ال ي إليقاف املرغوبة

 . عندما يؤذن هلم وجييبونيف مقاعدهم أثناء االستجابة لسؤال ما.  جيلسون نللطالب الذي

حيث يقوم املعلم مبا ح طالب الصف جمتمعني مث يقوم مبدح  اآلخرين،مدح الطالب  -7
 .وممارسته عمل ما ألدائه،  ما طالب

 .من قبل املعلم على أن يكون املعلم قدوة يف كل تصرفاتهاالنضباط الذايت :  -۸
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 خطوات:من خالل ثالث  الضبط

كل ما ميكن عمله حىت ال حتدث املشكلة وتشمل اإلجراءات والتدابري اليت   الوقاية: -1
ملنع حدوث املشكالت وضبط النفس واالنفعاالت عند التعامل الطالب  املعلم يتخذها

 التالية:  النقاط وميكن اتباع

 .ب الرفضبوضح هلم ما هو مقبول وما هو مرفوض وس -

 .من طالبك وتعرف عليهم قرابً  أكثركن -

 . حول نظام مكان التعلم اتفاقا -

 . اصنع األلفة وأزل التوتر -

 ساهم يف رفع أمهية التعلم -

 على وضع األنظمة والقوانني اليت سبق أن تعرفنا عليها.  وتشتمل

 اية وآاثرها من وقت آلخر.أساليب الوق ومراجعة

  احلدث:مع  التعامل -2

 .  وإهنائها التعامل الفوري مع املشكلة لتخفيف حدهتا 

 حبيث يرتتب على السلوك جمموعة من النتائج األولية عقاابً يستخدم نتائج للسلوك وليس  هنا

 تشري للطالب أنه ارتكب خطأ وعليه تصحيح اخلطأ وعدم االستمرار يف فعل نفس اليت
  وجيب على املعلم أال ينساق إىل مسارات التحدي اليت قد يقوده الطالب إليها السلوك،

 : مثل

 مناقشة تغيري مكان الطالب لفظي،تنبيه   جداري،وضع اشارة يف الكشف أو على جدول )
 السلوك( الطالب حول 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

   النتائج: -3

 على عقوابت أو وقد تشتمل خمالفته.ما يقدمه املعلم أو الطالب للطالب الذي تتكرر 
 تعمل على عدم تكرار السلوك مثل عقد اجتماع مع ويل األمر أو حتويل الطالب إجراءات 

 .أو اإلدارة أو ما شابه من إجراءات تساهم يف تعديل سلوك الطالب للمرشد

اليت تتخذ نتيجة عدم استجابة الطالب للخطوات السابقة واستمرار السلوك   اإلجراءات 
 السليب. 

 : تكونأن  ويشرتط

 وحمددة واضحة  -

 حتتوي جمموعة من البدائل -

 عادلة -

 من األنظمة واللوائح -

 متفق عليها  -

 ة الطالبمعلى كرا حتافظ -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 

 

 

 
 

 

 

 ذوي االحتياجات اخلاصة
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 الرتبية اخلاصة: 

يقصد ابلرتبية اخلاصة جمموعة الربامج واخلطط واالسرتاتيجيات املصممة خصيصاً لتلبية  
ال غري العاديني وتشتمل على طرائق تدريس وأدوات وجتهيزات االحتياجات اخلاصة ابألطف

 ومعدات خاصة ابإلضافة إىل خدمات مساندة.
 مفهوم األفراد غي العاديني:

هم أولئك األفراد الذين خيتلفون عن إقراهنم يف النمو العقلي واالنفعايل والنفس حركي، حيث  
 اد العاديني.بشكل ملحوظ عن أداء األفر يكون أداء األفراد خيتلف 

الفرد العادي: هو من يقع حول املتوسط، بينما يعد كل من ينحرف عن املتوسط ابحنرافني 
 من الفئات اخلاصة   –سلبا أم اجيابيا   –معياريني 

 .(فاقل متخلف عقلياً  70، فاكثر متفوق عقلياً 130)
 مفهوم التعليم الشامل:

العكس منه يركز الدمج الشامل  هو مفهوم تربوي خيتلف عن مفهوم الدمج العادي وعلى
البيئة التعليمية جبميع مكوانهتا من البيئة الفيزايئية املدرسية وصفية وتعديل على تغيري وتعديل 

حمتوى املنهاج املدرسي والوسائل التعليمية وأساليب التدريس وطرق تقييم تدريب املعلمني مع 
تقدم هلم مجيع اخلدمات الدعم  احلاجات والقدرات الفردية لطالب املدجمني يف الصف و 

 رفة الصفية وهو ما حيد من احلاجة اىل إخراج الطالب من الصف العادياألكادميي داخل الغ
دمج ذوي االعاقة داخل املدارس العامة مع توفري خدمات تدعيمية وشخصية له مع التعديل 

ج إليه من او التكييف وفق حاجات ذوي االعاقة من امداد معلم الفصل عادي مبا حيتا 
اليت تعىن بتقدمي اخلدمات مجيع الطالب اختالف   مساعدة ويتم الدمج يف املدرسة الشاملة

تصنيفاهتم وقدراهتم للتعلم داخل الربامج الرتبوية يف بيئة الفصل الدراسي العام حبيث يعمل 
 . مجيع الطالب اجتاه االهداف نفسها دون استثناء
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 فئات ذوي االحتياجات اخلاصة:  

 :ذوي صعوابت التعلم  -1

من العمليات النفسية االساسية املتعلقة بفهم واستخدام اللغة  أكثراضطراب يف جانب او 
ومن اعراضها عدم القدرة على االصغاء او التفكري او التحدث او القراءة   واملكتوبة،احملكية 

ية او اصاابت  او الكتابة او اجناز العمليات احلسابية وقد تكون انجتة عن اعاقات ادراك
دماغية او عن قصور دماغي طفيف او صعوابت اللغة وال تكون هذه الصعوابت انجتة عن 

 حلرمان الثقايف والبيئي واملادي. التخلف العقلي او االنفعايل او ا

 :اضطراابت اللغة والكالم -2

ر  أو الصوت أو الطالقة الكالمية أو التأخ اضطراب ملحوظ يف االستخدام الطبيعي للنطق
االستيعابية، األمر الذي يؤدي إىل حاجة الفرد   اللغوي، أو عدم تطور اللغة التعبريية أو اللغة

 إىل برامج تربوية خاصة 

 

 :وق السمعيالع -3

 الفرد قدرة من تقلل أو بوظائفه  السمعي اجلهاز أداء دون حتول اليت املشكالت  تلك  هي
 والبسيطة واملتوسطة شديدةال بني ما ترتاوح وهي املختلفة األصوات  مساع على

 :ذوي االعاقات اجلسمية -4

  بدورها تعيق واليت احلركية اإلعاقة بسبب سلبيا  أتثريا  الدراسي حتصيله يتأثر الذي الشخص
 . أقرانه حتصيل  يساوي ال فتحصيله  لذا سنه مثل يف هم من على املقررة املناهج مع تفاعله
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :العوق العقلي -5

 ابحنرافني الذكاء متوسط عن يقل الذي املنخفض الوظيفي ألداءا إىل تشري عامة  حالة 
  احلالة هذه وحتدث  للفرد، التكيفي  السلوك يف واضح قصور مع متالزمة وتكون معياريني،

 .            سنة 18 سن وحىت  امليالد منذ النمو  فرتة أثناء

 ق:تعدد العو  -6

عاقات املصنفة ضمن برامج الرتبية  فراد الذين يعانون من إعاقتني أو أكثر من اإلاألهم 
 اخلاصة 

 : العوق البصري -7

 النظم وفق  التعليم من متكنه  ال لدى البصرية البقااي ان او ابلكامل بصره فقد الذي هو
 برايل. بطريقة  اال والكتابة القراءة تعلم يستطيع وال العادية التعليمية

 :اضطراب التوحد -8 

اليت تظل متزامنة وتؤثر على مجيع جوانب النمو واليت قد   هو نوع من االضطراابت االرتقائية
والتواصل اللفظي وغري اللفظي  املهارات االجتماعيةتتحسن طردية بدرجة االهتمام يف تعليم 

 .مبكرةواملهارات التفكريية والتحسن قد يكون ملحوظاً جداً كلما كان التدخل العالجي 

 : فرط احلركة وتشتت االنتباه -9

ب مرتبط ابلصحة العقلية، ويتضمن جمموعة من املشكالت املستمرة، مثل صعوبة  هو اضطرا
اضطراب نقص االنتباه مع فرط  ة، والسلوك االندفاعي. قد يُؤد ِّياالنتباه، وفرط احلرك

لدى البالغني إىل عالقات غري مستقرة ، وضعف العمل أو األداء املدرسي، وتراجع   النشاط
 .ملشكالت الثقة ابلنفس، وغريها من ا
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : الصم املكفوفني  -10

إهنم أشخاص لديهم إعاقة حسية مزدوجة، مبعىن أهنم أشخاص يعانون من إعاقة مسعية 
وإعاقة بصرية أيضاً، األمر الذي ينتج عنه مشكالت تواصلية شديدة ومشكالت منائية  

وم على  وتربوية أخرى حبيث ال ميكن خدمتهم بشكل مناسب يف مراكز الرتبية اخلاصة اليت تق
 .املكفوفنيلك اليت تقوم على رعاية األطفال رعاية األطفال الصم أو ت

 :العوق اجلسمي والصحي - 11

القيام بوظائفهم   علىهم تلك الفئة من األفراد الذين يتشكل لديهم عائق حيرمهم من القدرة 
ميكنهم  عدم حضورهم املدرسة مثالً أو أنه ال  اجلسمية واحلركية بشكل عادي مما يؤدي إىل

يستدعي توفري خدمات تربوية وطبية ونفسية خاصة. ويقصد  احلد الذي من التعلم إىل
ابلعائق هنا أي إصابة سواًء كانت بسيطة أو شديدة تصيب اجلهاز العصيب املركزي أو  

 أو العضالت أو اإلصاابت الصحية  اهليكل العظمي

 :االضطراابت السلوكية واالنفعالية -12

اآلخرين والذين تظهر عليهم سلوكيات غري مقبولة سلوكيات شاذة حنو هم الذين يظهرون 
وغري متوافقة مع البيئة احمليطة هبم ومع جمتمعهم كما ان توقعاهتم ابلنسبة ألنفسهم ولآلخرين 

 غري صحيحة.

 (يندرج حتت فئة االطفال غي العاديني لذا حيتاج لتدريس خاص) املوهوبني واملتفوقني - 13

 والذين عالية،  مهنية  بكفاءة ويتمتعون املختصني قبل من عليهم التعرف يتم الذين هم
  وتنميته لرعايتهم  خاصة  برامج توفري يستلزم مما العام التعليم يستوعبه ال  متميز أداء يظهرون
 : التالية الكفاءات  من اكثر  او واحدة يظهرون وهم مواهبهم

 القدرات  األداء،  فنون القيادية،  اعي،اإلبد التفكري اكادميية،  كفاءة   عامة، فكرية قدرات )
 (النفسحركية
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 برانمج يسي التعليمي:  

الربامج التعليمية يف مدارس التعليم العام صمم خلدمة الطالب ذوي الذكاء احلدي   هو احد
ابالعتماد على الربامج الرتبوية الفردية ملساعدة هذه الفئة داخل الفصل العام من خالل  

ة او تعديل طرق التدريس او تنويع يف اساليب التقومي لتقدمي املهارات تكييف املناهج الدراسي
 واملهنية مبا يتناسب وقدرات وامكانيات كل طالب ابالستفادة من غرفة املصادر. األكادميية 

 الذكاء احلدي: 

 هو القدرة العقلية الواقعة ما بني القدرات العقلية املنخفضة )االعاقة العقلية( والقدرات العقلية
 ( حسب اختبار وكسلر او  85-76العادية واليت ترتاوح درجة الذكاء فيها ما بني )

( على اختبار ستانفورد بينيه او ما يعادل أايً منهما من اختبارات الذكاء املقننة  70-80)
 األخرى.
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 خصائص املتعلمني ذوي االحتياجات اخلاصة: 

 : خصائص األطفال املعاقني عقلياا  ❖
  اجلسمية:ئص اخلصا ▪

كما أهنم أكثر عرضة لإلصابة    والطول، والوزنيعد املعاقني ذهنياً أدين من العادين يف اجلسم 
  واملشي والوقوف كما أهنم يتأخرون يف التحكم يف عمليات ضبط اإلخراج   –ابألمراض 

 والكالم. والتسنني

    احلركية: والنفسيةاخلصائص احلركية  ▪

ل اليت حتتاج إىل توافق حركي بكفاءة أقل من العادين سواء كانت  يؤدي املعاقون ذهنياً األعما 
كما وجد أن لديهم الكثري من املشكالت   –املهارة تتطلب قوة أو سرعة أو دقة يف األداء 

 احلسية. املتعلقة ابلناحية 

   املعرفية:اخلصائص العقلية  ▪
( درجة  75نسبة ذكاؤه عن )  اق عقلياً هو الفرد الذي تقلالفرد املع العامة:القدرة العقلية  -

أما املعاق عقلياً ينمو   زمنية، يف الذكاء عن الطفل السوي والذي ينمو سنة عقلية خالل سنة 
  والسنة عقلية  11أو  10العمر العقلي للمتخلف عقلياً ال يزيد عن  –تسعة شهور عقلية 

 .الزميناخلامس مهما بلغ عمره يؤهله هذا للتحصيل الدراسي أكثر من الصف 
اجلمل  واستخدامالكلمات  ونطقيالحظ التأخر يف إخراج األصوات  اللغوية:القدرة  -

  والكالم./ كما توجد عيوب يف النطق  واملشاعراللفظي عن األفكار  والتعبري
يصل املعاقون ذهنياً إىل قدراهتم املتوقعة يف العمليات احلسابية األساسية   احلسابية:القدرة  -

  والفهم.إىل هذا املستوى يف الفهم أو حل املسائل اليت تتطلب القراءة ال يرتقون  ولكنهم
يكون أبطأ لدي   واملوسيقيةأن تعلم املهارات الفنية  واملوسيقية: لوحظالقدرة الفنية  -

 منوه العقلي. وقصورتباطه بتأخر املتخلف عقلياً الر 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 اخلصائص العقلية املعرفية :    ▪

فئات طبقا لشدة اإلعاقة وهي على النحو  4حددت  العقلي وفق اجلمعية االمريكية للتخلف
 :التايل

       البسيطة:اإلعاقة  •

تشري إىل األفراد الذين يتعلمون ببطء يف املدارس ويستطيعون إجناز املهارات األكادميية  هي
حىت املستوى السادس تقريبا وقدراهتم املهنية واالجتماعية تسمح هلم ابلعمل واحلياة  

 ة مع قدر بسيط من املساندة واملتابعة. ابستقاللي

     املتوسطة:اإلعاقة  •

على   الثاينن ينخفض مستوى مهاراهتم األكادميية إىل الصف تشري إىل األفراد الذي هي
وحيتاجون ألشراف   االجتماعياألكثر وهم قابلون للتدريب على املهارات احلياتية والتكيف 

 كامل يف أعماهلم.

         الشديدة:اإلعاقة  •

فقط   تشري إىل األفراد الذين لديهم قدرات تواصلية حمدودة ويفهمون املعلومة األساسية هي
مثل صعوبة احلركة أو   البدينوهم لديهم درجات من العجز  األجبدية،فيما يتعلق ابحلروف 

وتعتمد الربامج الرتبوية لديهم على اكساهبم املهارات احلياتية   والكالم،اضطراابت النطق 
 وحيتاجون إىل اإلشراف واملتابعة الكاملة يف أعماهلم .  اصل،والتو 

    احلادة:اإلعاقة  •

تشري إىل األفراد الذين يتسمون بدرجة ملحوظة من العجز ويف حاجة مستمرة للتدريب   وهي
واملساندة واملتابعة والرعاية املركزة يف حالة وجود نسب عجز متفاوتة مثل صعوبة الرؤية أو  

          ومن مث يلزمهم جمموعة من املؤهلني لرعايتهم.                                ، احلركةالسمع أو 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

    املعرفية:اخلصائص العقلية  ▪

   العقلية:العمليات 

 مداه    وقصرتشت االنتباه  االنتباه:  •
 والتصرف قصور يف التميز  اإلدراك: •
   ات.احملسوس واستخدام والتعميمقصور يف التجريد  املفهوم: تكوين •
   النسيان.أقل من األسوايء يف التذكر مع سرعة  التذكر: •
املفاهيم  وتكويناملشكالت  وحلميكن تعليمهم عن طريق االستجابة الشرطية  التعلم:  •

يتعدى   واليف مدة أطول مما حيتاجها الشخص العادي  ولكناللفظية  واالستجاابت 
   االبتدائي.الرابع أو اخلامس  مستوي الصف

 والنحت واألداء االبتكاريكون لدي البعض منهم مهارات الرسم قد ي والتخيل:االبتكار  •
 املوسيقي. 

  واالجتماعية:اخلصائص االنفعالية  ▪
   العادية.يف الفصول   وضعوالديهم ميالً للعزلة خاصة إذا ما  االنسحاب: •
 زمالئهم أو مدرسيهم أو حيطمون األشياء   علىمييلون إىل االعتداء  العدوان: •
    األعمال.يرتددون يف  د:الرتد •
    التصرف.املرونة يف  وعدملديهم مجود يف االستجابة  اجلمود: •
    تكرارية. أداء احلركة بصورة  ى يداوم عل  السلوك:منطية   •
 يف االنفعاالت  والتحكمضبط النفس   علىقصور يف القدرة  العامة:االنفعالية   •
 ملخ يتسمون ابالندفاعية  خاصة من يعانون من تلف يف خالاي ا  الزائد:شاط الن •
    هلم.بسبب تكرار مرات الفشل أو نظرة اآلخرين  الذات:عدم تقدير  •
 الدماغ. منتشرة بني من يعانون من تلف يف  والعاطفية:االحنرافات السلوكية   •
املتخلف لالستهواء  وقابليةنسبة اجلناح عالية بسبب قصور إدراك العواقب  اجلناح: •

 السوء. يف يد قرانء  مما جيعله أداه والتأثري
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 واملتفوقني:  خصائص املوهوبني  ❖
 اخلصائص العقلية: •

    العادي.ارتفاع معدل منوه العقلي عن معدل النمو للطفل  -1

جودة بني عناصر املواقف املختلفة ومن مث  تنظيم  قدرته على إدراك العالقات املتعددة املو  -2
 .هذه العالقات 

مستوى ذكاء من يكربه سن اً بسنة أو سنتني، أو ثالث   يعادل مستوى الذكاء لديه عادةً  -3
     النبوغ.سنوات يف حاالت خاصة من 

 مثل عمرهميتلك كمية كبرية من املعلومات العام ة والواسعة مقارنًة بزمالئه مم ن هم يف  -4
 .الزمين  

     والتكرار. يتعل م بسرعة وبدون حاجة إىل اإلعادة  -5

  طويل. رتكيز واالنتباه لوقت لديه قدرة عالية على ال -6

  اجلسمية:اخلصائص  •

   لطوله.ووزنه أكرب ابلنسبة  قليلة،( أنه أثقل وزانً وأطول بدرجة 1  

 جيداً. ( أنه أقوى جسماً وصحًة ويتغذى 2  

    العصبية.خالياً نسبياً من االضطراابت   ( أنه3   

 الشيء.( أن يتم تكوين عظامه يف وقت مبكر بعض 4   

 لسنه. بكراً يف نضجه ابلنسبة ( م5   
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

إال أن  هذا التفوق يف اخلصائص اجلسمية ليس ابلضرورة أن ينطبق على كل طفل موهوب     
او متفوق، إذ ميكن أن يكون بعض األطفال املوهوبني واملتفوقني ذوو بنية جسمية ضعيفة أو  

 حجم صغري أو مصابني أبمراض أو علل بدنية. 

    االجتماعية:اخلصائص  •

 التالية: تميز املوهوبني ابخلصائص االجتماعية ذهب بعض املتخصصني إىل القول بي 

  الذات.الدافعية القوية مع احلاجة إىل حتقيق  -1

   االجتماعية. اإلدراك العايل للعالقات  -2

    القيادة.القدرة على  -3

    والبيئية.القدرة على حل املشكالت االجتماعية  -4

 واحلق.قيم املثالية كالعدالة االهتمام الكبري ابل -5

 معهم. يشفق على اآلخرين ويتعاطف  -6

 واثق بنفسه ومستقل   -7

     والراشدين.يبين عالقات جيدة مع األطفال األكرب سن اً  -8

 اخلاصة. ال حيب تدخل اآلخرين يف شؤونه  -9
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : خصائص املعاقني مسعياا 

 :السلوكية اخلصائص •

ل أكرب على اجلانب السلوكي ومن مث على اجلانب النفسي تؤثر الصعوبة السمعية بشك -1
   . اذ تؤدي االعاقة السمعية اىل امليل للعزلة وعدم امليول االجتماعية

 اخنفاض درجة النضج االجتماعي للصم عن العاديني  -2

ما اهنم أكثر عرضة  شيوع االضطراابت النفسية بني املعوقني مسعيا اعلي من العاديني ك -3
نوابت الغصب واالنفعال   نفسية والقلق واخنفاض مفهوم الذات ابإلضافة اىلللضغوط ال

 والعدوان اجلسدي نظرا ملا يعانونه من ضعف القدرة عن التعبري عن مشاعرهم   

 العقلية: اخلصائص •

إلعاقة عدم وجود عالقة بني االعاقة السمعية والقدرات العقلية أي ال توجد أي ااثر ل
العقلية ومع ذلك نالحظ اختالفا واضحا يف اداء املعوقني مسعيا على السمعية على النواحي 

االختبارات اللفظية بشكل خاص مما يساعد يف خفض قدراهتم العقلية اللفظية وهوما اكدت 
 علية معظم الدراسات حيث ان الذكاء اللفظي للمعوقني مسعيا يقل عن العاديني  

   ية:اللغو  اخلصائص •

ريها على النواحي اللغوية كلما زادت شدة االعاقة والعمر الذي  تتضح درجة االعاقة وأتث
بدأت فيه حيث تعد املرحلة العمرية اليت بدأت فيها االعاقة من العوامل احلامسة يف أتخر  

النمو اللفظي فيواجه االطفال الذين قد يعانون من االعاقة السمعية منذ امليالد عجزا لفظيا 
 م اصدارهم الكثري من املناغاة  اضحا منذ طفولتهم الباكرة رغو 

 وتتأثر مراحل النمو اللفظي وفقا للعوامل التالية: 

 تغذية راجعة وخاصة يف مرحلة املناغاة   ىعدم حصول الطفل عل-1
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

مثريات مسعية كافية او تدعيم لفظي من قبل الراشدين وعزوف ى عدم حصول الطفل عل  -2
 م السلبية  التدعيم االجيايب لتوقعاهتالراشدين عن تقدمي

 النماذج اللغوية املناسبة   ىحتد االعاقة السمعية قدرة الطفل احلصول الطفل عل  -3

ورغم توافر األجهزة السمعية والتدريبات اللغوية إال اهنم يعانون من صعوابت يف النطق 
 وأخطاء وحتريف وتشويه لغوي   

 : االكادميية اخلصائص •

الرتباط   لى التحصيل الدراسي وخصوصا نظراً من اخنفاض القدرة ع املعاقني مسعياً يعاين 
التحصيل الدراسي ابحلصيلة اللغوية ولذا تتأثر مهارات الكتابة والقراءة واحلساب وميكن  

عدم مالئمة    اخنفاض الذكاء بل يرجع اىل القول ابن اخنفاض التحصيل الدراسي ال يرجع اىل
 اساليب التدريس وغريها  املناهج الدراسية او 

 : واالنفعالية جتماعيةاال اخلصائص •
 قصور يف مهارات التكيف االجتماعي   -
  أنفسهمقصور النواحي اللغوية وصعوبة التعبري اللفظي عن  -
 صعوابت التفاعل االجتماعي مع االسرة واالشخاص احمليطني وكذلك يف النمو االنفعايل  -
 سوء التكيف النفسي   السمعية مييلون اىلنسبة كبرية من ذوي االعاقة  -
 نون من تدين مفهوم الذات وعدم االتزان العاطفي يعا  -
 عرضة لالضطراابت النفسية أكثر -
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : خصائص املعاقني بصرايا 

 العقلية: اخلصائص •
يواجه املعوق بصراي صعوابت يف جمال إدراك املفاهيم ومهارات التصنيف للمجردات  -

 )وخاصة حيز الزمان واملكان واملسافة(  
الشخص العادي يف مهارات االنتباه والذاكرة السمعية وهو  ان املعوق بصراي يتفوق على  -

ومع ذلك فال التدريب املستمر لتلك العمليات واعتماده على حاسة السمع  ما يرجع اىل
 توجد فروق بني العاديني واملعوقني بصراي يف الذكاء

 اللغوية:  اخلصائص •

ولكن يكون له أثر على ال يعد فقدان البصر من العوامل املعوقة الكتساب اللغة وفهمها 
بعض مهارات االتصال اللفظي الثانوي فاحلرمان من حاسة البصر قد يعوق تعلم االمياءات 

كما يشيع فيما بينهم املشكالت اللفظية اعلى من املبصرين   الوجهيةات واإلشارات والتعبري 
 حلرماهنم من تقليد النطق السليم  

   احلركية: اخلصائص •
شكالت يف احلركة أبمان من مكان ألخر بسبب عدم معرفتهم يواجه املعاقون بصراي م -

 ابلبيئة احمليطة اليت ينتقلون إليها ومنها وهو ما يعرف مبهارات النقل والتعرف  
يظهر املعاقون بصراي أمناطا شاذة من املظاهر اجلسمية كتحريك األيدي أو الدوران حول   -

 من السلوكيات النمطية  املكان أو شد الشعر أو كثرا
أن املعاق بصراي ال يكاد خيتلف من الناحية احلركية عن الطفل العادي أال أن القصور يف  -

 النواحي البصرية هو ما حيد من قدرهتم احلركية  
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 االكادميية:  اخلصائص •
بوجه عام عن اقراهنم من املبصرين فيما يتعلق ابلقدرة على  ال خيتلف املعوقني بصرايً  -

 اهج التعليمية بشكل مناسب التعلم واالستفادة من املن
الكثري من االساليب والطرق والوسائل التدريسية املستخدمة  ان املعوق بصراي حيتاج اىل -

   حىت تالئم االحتياجات الرتبوية للمعوقني بصرايً 
رية والسن الذي حدثت فيه من العوامل اهلامة اليت تؤخذ يف تعد درجة االعاقة البص -

 رتبوية  االعتبار لتخطيط الربامج ال
ان سن االصابة لإلعاقة البصرية له دور يف حتديد االحتياجات الرتبوية للمعوق بصراي   -

حيث تتيح اخلربة الذاتية السابقة عن املعلومات البصرية دورا يف عملية االدراك احلسي 
 املدركاتوجتسيم 

  :واالنفعالية االجتماعية اخلصائص •
رص التفاعل االجتماعي املتاح اليه ومدى تقبل  يتأثر التوافق االجتماعي للمعوق بصراي بف -

 او تكيف افراد اجملتمع مع اعاقته 
وطبيعة التدريب الذي تلقاه املعوق   تعد االجتاهات االجتماعية حيال املعوقني بصرايً  -

 ساسية اليت تزيد فرص التفاعل االجتماعي  بصراي من العوامل اال
يقوم فقط على االتصال اللفظي وحده بل إن  ان التفاعل االجتماعي يف احلياة اليومية ال  -

التواصل اللفظي يشمل العديد من املضامني الرمزية اليت يعرب عنها ابستخدام الوجه  
جيب ان يتلقى  لذلك  ،وقيمة ىنوالعيون واإلشارات واليت تطفي على التواصل اللفظي مع

حملادثة االجتماعية  املعوق بصراي تدريبا خاصا يف هذا اجملال وخاصة مهارات االصغاء وا
    .بل وإاتحة الفرصة لنمو نفسي سليم
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 صعوابت التعلم: 

 صعوابت التعلم:خصائص 

 :اخلصائص السلوكية ▪

 تدين مفهوم الذات -أ
 اخنفاض قيمة الذات  -ب 
 ابلقلق الشعور  -ج
 الشعور ابالكتئاب  -د
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 اخلصائص االجتماعية واالنفعالية:  ▪
 عوبة التعلم  التواصل االجتماعي قد يتأثر بسبب ص -
 (  )التحيةضعف املهارات االجتماعية كمهرات السالم على اآلخرين  -
وإدراك املزح واملداعبة  النقد،وتقبل  السلبية،ضعف القدرة على مقاومة التوجهات  -

  والتمييز بينها وبني موقف اجلد
 يف احلديث   دورهوأخذ  الثناء، الرد على  صعوبة -
 آلخرين معرفة مؤشرات قبول أو رفض اصعوبة  -
 الدفاع أبدب عن الرأي صعوبة  -
 معرفة األعراف االجتماعية لتحري الصواب يف التعامل مع اآلخرين وجتنب اخلطأصعوبة  -

 :واملعرفية قليةاخلصائص الع ▪

 جيد ذوي صعوابت تعلم مشكلة يف اقتناء واستخدام االسرتاتيجيات املعرفية وفوق املعرفية  
 الذي يقوم به املتعلم أثناء اكتسابه للمهارة أو املعلومة اإلجراء  :السرتاتيجيات املعرفيةا
التلميذ أمهية وضع  التحكم يف تلك االجراءات، فإذا أدرك  :السرتاتيجيات فوق املعرفيةا

خط حتت األفكار املهمة مث قام بذلك فقد مجع بني النوعني من االسرتاتيجيات املعريف وفوق 
 املعريف أيضا  املعريف، وقد يسمى فوق املعريف ابلوعي

  صعوبة حل املشكالت  -
يبدو على بعضهم عدم وعيهم مبتطلبات التعلم وعدم القيام ابإلجراءات الالزمة الكتساب   -

 املعلومات  
الصفة السائدة بني التالميذ ذوي صعوابت تعلم عدم االستخدام الصحيح السرتاتيجيات  -

  نوع االسرتاتيجية ومتطلبات املادة التعلم إما الفتقارها أو لضعفها أو لعدم التوفيق بني
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 اخلصائص االكادميية:  ▪
 الرايضيات(.  -الكتابة   - )القراءةصعوابت يف املهارات األساسية يف كل من  •
 صعوبة يف الطالقة القرائية.  •
 صعوبة يف فهم ما يقرأ ولو كانت قراءته الظاهرية سليمة.  •
 ابالستمرارية. األخطاء اإلمالئية اليت تتصف  •
 األفكار وترتيبها ترتيبا منطقيا. يف التخطيط للكتابة وتوليد صعوبة  •
 الكتابة خبط غري واضح.  •
على فهم وحتديد املطلوب، ومتابعة أفكار   )القدرةصعوبة يف حل املسائل اللفظية، مثل:  •

 املسألة(. 
 صعوبة يف متثيل الكسور االعتيادية والعشرية والنسية.... •
 واقف أو املشكالت.ضعف التنظيم والتخطيط ملواجهة امل •
 مشكالت يف اللغة االستقبالية أو مشكالت يف اللغة التعبريية.  •
 والنحوية.أخطاء يف الرتاكيب اللغوية  •
قد تكون تلك اخلصائص موجودة لدى الطالب يف املرحلة املتوسطة والثانوية أما بسبب  •

له يف اخلطة  فيحتاج الطالب الذي لديه صعوابت تعلم إىل تقدميها فقدها أو عدم تلقيها
 . وية الفرديةالرتب
 : الكتابة  التعلم يف  صعوابتذوي  خصائصاوالا: 

 .  الفرد ذكاء مبستوى ترتبط ال •
 . مقرراته  مبحتوى ارتباطا  وأقل التدريس، عمليات  سيطرة خارج •
 .  متفاوتة بدرجات  فسيولوجي عصيب أساس ذات  •
 .  ميةالتعلي غري املهام يف حىت للتعلم، الفرد استخدام على تنعكس •
 .  والشديدة واملتوسطة اخلفيفة بني ما الشدة، أو احلدة  حيث من تتباين •
 الوقت يف املالئمة  االسرتاتيجيات  استخدمت إذا وعالجها، وتقوميها تشخيصها متكني •

 .فعال حنو وعلى املناسب



 

430 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : القراءةالتعلم يف   صعوابتذوي  خصائصاثنياا: 

  والقراءة الكتابة  وصعوابت  املخي اخللل بني  وثيقة عالقة هناك •
   وصوته  احلرف شكل بني الربط ويف اللغوية ابألصوات  الوعي يف ابلغة  صعوبة •
  احلروف من جمموعة  من كلمات   تكوين صعوبة •
   والنون الباء  مثل شكلها يف بسيطة اختالفات  ختتلف قد اليت  احلروف  بني التمييز صعوبة •
 . مةسلي  الظاهرية قراءته كانت  ولو  يقرأ ما فهم يف صعوبة •
  الكلمات  على السريع التعرف يف صعوبة •
   نطقها لغرض الغريبة الكلمات  هتجي أو حتليل يف صعوبة •
  الكالمية األصوات  نطق على أتثريها ومدى التشكيل عالمات  وتذكر معرفة يف صعوبة •

 . اهلجائية  ابحلروف مُتثَّل اليت
   نطقها تشويه أو احلروف بعض اضافة او إبدال أو حذف •
  الصف بعد وخاصة  جداً  اندراً   يبدو  هذا أن  مع بقلبها أو احلروف ملبعضه عكسهم •

 االبتدائي  الثالث
  التالميذ بعض إن حيث الكلمة وسط يف األلف وردت  إذا والالم األلف بني التمييز عدم •

 . الم أهنا على – الغالب يف – ينطقها
  تعلم صعوابت  هملدي الذين التالميذ من لعدد كبرية  مشكلة تبقى  القراءة يف املرونة إن •

 .األساسي التعليم من والثانوية املتوسطة املراحل إىل مستمرة
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 : اإلمالء يف  التعلم  اثلثاا: خصائص صعوابت

   .االستخدام شائعة الكلمات  كتابة  يف اخلطأ •
   . قبل ملا  املطابقة الكتابة يف اخلطأ وابلتايل املتشاهبة األصوات  متيز وصعوبة •
 . لواإلبدا واإلضافة احلذف •
 . املربوطة  والتاء  املفتوحة  التاء بني كتابة   التمييز عدم •
 . الشمسية ابلالم تبدأ اليت الكلمات  كتابة  يف اخلطأ •
 . اهلمزات  مواضيع يف اخلطأ •
 . احلرف احلركة وبني  والتنوين النون بني الكتابة أثناء  التمييز عدم •
 صعب زواهلا  أن  أي ة ابالستمراري أخطاؤهم تتميز تعلم صعوابت  لديهم  الذين التالميذ أن •

 : اخلط ذوي صعوابت التعلم يف  رابعاا: خصائص

  .الرسم يف  حقه  يعطي ال احلرف أن أي  واضح غري خبط  الكتابة •
  كبرياً   أو قراءته  ميكن ال صغرياً  يكون  قد حيث احلرف حجم يف  التحكم على القدرة عدم •

  مقبول. هو  ما مع أو احلروف بقية  مع يتناسب ال
 .الكلمات  بني أو املفصولة احلروف بني الفراغات  حجم يف التحكم يف صعوبة •
   أسفل. إىل أو أعلى إىل إما السطر عن االحنراف •
 . الرأسية للحروف العمودي اخلط عن املخل امليالن •
   مرنة. حركة القلم حتريك  يف صعوبة •
 .واليد العني بني التآزر ويف ابلقلم اإلمساك يف صعوبة •
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 الكتايب:  ت التعلم يف التعبي ذوي صعواب : خصائصخامساا  

   املقاالت  قصر •
  ترابطها وعدم األفكار قلة •
  املستخدمة املفردات  قلة •
   منطقياً،  ترتيباً  وترتيبها األفكار وتوليد للكتابة التخطيط يف صعوبة •
   الرئيسية األفكار حتديد •
 . واخلط كاإلمالء  الكتابة آلية ويف والتصحيح املراجعة يف صعوبة •
من  منهم إن حيث تعلم، صعوابت  لديهم الذين التالميذ أمام عقبة  الكتابة سرعة •

 املقال وطول جودة على سلباً  يؤثر  مما  ابليد الكتابة  يف صعوبة من يعاين
 املوضوع  اكتمال قبل الكتابة عن  يتوقفون التالميذ هؤالء أن •
   الواحدة الفكرة حول متعددة عبارات  توليد  يف صعوبة جيدون •
 . ابملوضوع هلا  عالقة ال أفكاراً  ويكتبون  املعلومات  يكررون •
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 :الرايضيات التعلم يف  صعوابتذوي   خصائصسادساا: 

   الكميات  ملعرفة الالزم الكمي التفكري يف صعوبة •
  الفعلية ومدلوالهتا واألرقام األعداد مفاهيم يف صعوبة •
    والقسمة الضرب  والطرح كاجلمع  الرايضية احلقائق معرفة •
 وكتابة  واألعداد لألرقام التنازيل أو التصاعدي والتسلسل اخلاانت  قيم عرفةم يف صعوبة •
 متعددة.  خاانت  من املكونة األعداد قراءة صعوبة •
 مثل احملددة املدلوالت  ذات  الرايضية  الرموز معاين معرفة يف صعوبة التالميذ بعض يواجه •

 ÷ (   ، ×  ،  - ،) +  األربع العمليات  عالقات 
 (   6  ،  2)  مثل االجتاه يف اختالفها مع كتابة   املتشاهبة األرقام بني التمييز يف مشكلة •
 اجلمع مسائل حل  عند عمودي خط يف البعض بعضها حتت األرقام  بوضع  صعوبة لديهم •

  والطرح
 إدراك الرايضيات  يف تعلم صعوابت   لديهم الذين التالميذ من عدد على يصعب قد •

 .  واألوزان األطوال بني والعالقة شاهبةاملت وخاصة اهلندسية األشكال بني الفروق
  هؤالء ملثل مشكلة املسألة لغة تشكل قد حيث اللفظية، املسائل حل يف كبرية   صعوبة •

  أفكار ومتابعة املطلوب، حتديد على القدرة مثل أخرى عوامل إىل ابإلضافة  التالميذ
  الالزمة احلسابية  مليات الع إجراء ،  هبا حيلق مبا لربطها السابقة  املعلومات  وتذكر ، املسألة
 .  للحل
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 رق بني صعوابت التعلم وبطء التعلم والتأخر الدراسي الف
 أوال: جانب التحصيل الدراسي: 

 الدراسي طالب التأخر  طالب بطء التعلم  طالب صعوابت التعلم
منخفض يف املواد اليت  

 حتتوي على مهارات 
األساسية  التعلم

  -القراءة -)الرايضيات 
 اإلمالء(

نخفض يف مجيع املواد م
بشكل عام مع عدم القدرة 

 على االستيعاب

منخفض يف مجيع املواد مع 
إمهال واضح، أو مشكلة 

 صحية

 سبب التدين يف التحصيل الدراسي  اثنيا: جانب

 طالب التأخر الدراسي  طالب بطء التعلم  التعلمطالب صعوابت 
اضطراب يف العمليات  

الذهنية ]االنتباه، الذاكرة،  
 كيز، اإلدراك[الرت 

 عدم وجود دافعية للتعلم  اخنفاض معامل الذكاء

 معامل الذكاء )القدرة العقلية(:  اثلثا: جانب
 الدراسي طالب التأخر  طالب بطء التعلم  طالب صعوابت التعلم

عادي أو مرتفع. معامل 
درجة فما   90الذكاء من 

 فوق

يعد ضمن الفئة احلدية. معامل 
  درجة 84 -70الذكاء 

 م برانجمه يف التعليم هو يسي( )اس

درجة  90عادي غالبا. من 
 فما فوق 

 :جانب املظاهر السلوكية:  رابعا

 الدراسي طالب التأخر  طالب بطء التعلم  طالب صعوابت التعلم
عادي وقد يصحبه  

 أحياان نشاط زائد 
يصاحبه غالبا مشاكل يف 

السلوك التكيفي )مهارات احلياة  
 -ران التعامل مع األق -اليومية

 التعامل مع مواقف احلياة اليومية( 

مرتبط غالبا بسلوكيات غري 
مرغوبة أو إحباط دائم من  

 تكرار جتارب فاشلة
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 اجلزء اللفظيهمة يف املقواعد ال
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : ة والتاء املربوطةفتوحالتاء املقاعدة 

 :التاء املفتوحة )ت( •

هي اليت تبقى يف النطق على حالتها )ت( إذا وقفنا على آخر الكلمة ابلسكون وال تنقلب  
 :وتكتب التاء مفتوحة يف املواضع التالية .هاء

يف آخر الفعل 
 

 .ابَت، ماتَ   إذا كانت التاء أصلية مثل: 
 .درَسْت، انمتْ   مثل:  إذا كانت التاء اتء التأنيث

 دفْعُت، لعبتْ   كانت التاء اتء الفاعل مثل:  إذا

يف آخر األمساء 
 

 .بيْت، وقت  مثل:  إذا كانت التاء يف اسم ثالثي ساكن الوسط 
 .مسلمات  إذا كانت عالمة مجع املؤنث السامل، مثل: 

 : بيوت بيت  مثل:بتاء مفتوحة    إذا كانت يف مجع تكسي مفردة ينتهي

يف هناية احلرف 
 

 
 .وتكون يف أربعة حروف، هي: مث ت العاطفة، ورب ت، ولعلت، والت

 
وطة ال تكون إال يف والتاء املرب .وهي اليت تلفظ هاء عند الوقوف عليها :التاء املربوطة )ة( •

 :وتكتب التاء مربوطة يف املواضع التالية  األمساء

 .املؤنث، مثل: فاطمة، خضرةالعلم  -1

 .األمساء املؤنثة غري األعالم، مثل: بقرة، سبورة  -2

 .صفة املؤنث، مثل: عاملة، مريضة -3

 .مجع التكسري اخلايل من التاء يف املفرد، مثل: قضاة، غزاة -4

 .مثل: عالَّمة، نسَّابة للمبالغة، -4

 .قيف هناية )مثة الظرفية(، مثل: مَثة رجال يطلبون احل -6
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : قواعد كتابة اهلمزة

 :أوال: اهلمزة أول الكلمة   
 مهزة الوصل: تـُْنَطق عند البدء هبا، وتكتب ألفا فقط.  •

 مواضعها:

 )ال( جبميع أنواعها، مثل: الرجل، الذي.   -1

 . واثنان، واثنتان  -ويدخل فيها مثىن هذه األمساء-رؤ، امرأة ، ابن، ابنة، ابُنم، اماسم -2

 الثالثي، مثل: اقرأ، اكتب.أمر الفعل  -3

(: اجتمَع، اجتمْع،  )اخلماسيماضي الفعلني اخلماسي والسداسي وأمرمها ومصدرمها،  -4
 اجتماع، )السداسي(: استخرَج، استخرْج، استخراج. 

 م مهزة على ألف أو حتتها . األحوال، وترس يف كلمهزة القطع: تنطق  •

 مواضعها:  

 أخذ(.-أتى -ماضي الثالثي املهموز مثل )أكل -1

 أكرم(. -أحسنَ  -أحضرَ  -ماضي الفعل الرابعي مثل )أطلق -2

(  -أحسنْ  -أحضرْ  -أمر الفعل الرابعي مثل: )أْطلِّقْ  -3  أْكرمِّ

 إكرام( -إحسان -إحضار -)إطالق مصدر الفعل الرابعي مثل -4

 أَم.. -إىل -أو-إن   -أال -روف مثل: إال أول احل -5

 إمساعيل..( -إبراهيم -إلياس  -أوهلا أل وصل مثل: أمحدأول األمساء عدا اليت  -6

للتمييز بني مهزة الوصل ومهزة القطع تضع الكلمة بعد الواو أو الفاء مث ينطق هبا إذا  )
 ( نطقناها تكون قطع وإذا مل ننطقها تكون وصل
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

  سطة يف وسط الكلمة: اثنيا: اهلمزة املتو 

ما قبلها، فُتكَتب بناء على ما يناسب احلركة  لكتابة اهلمزة املتوسطة، نالحظ حركتها وحركة 
َة، تليها الضمة وتناسبها الواو، مث الفتحة  األقوى. وأقوى احلركات الكسرة وتناسبها النَّربِّ

 وتناسبها األلف. 

 للهمزة املتوسطة أربع حاالت:

لة،  وذلك إذا وقعت مكسورة أو قبلها مكسور، مثل: ُسئِّل، يوَمئِّذ، أسئ اهلمزة على نربة،  -1
 فئة.

اهلمزة على واو، وذلك إذا وقعت مضمومة أو قبلها مضموم، مثل: تفاُؤل، يقَرُؤه،  -2
 ُمَؤاخذة، مسؤول.

اهلمزة على ألف، وذلك إذا وقعت مفتوحة أو ساكنة بعد مفتوح، مثل: َسَأل، يْسَأُل،  -3
 أَيُْمر.

، مثل: َعباءَ  -4  ة، َتساَءل.اهلمزة على السطر، وذلك إذا وقعت مفتوحة بعد ألف 

  :اثلثا: اهلمزة املتطرفة يف آخر الكلمة 

 تكتب اهلمزة مفردة على السطر إذا كان ما قبلها ساكنا، مثل: ُجْزء، شيء، ماء، ضوء.  -1

 تكتب على واو إذا كان ما قبلها مضموما، مثل:  ُلؤُلؤ.  -2

 ب على ايء إذا كان ما قبلها مكسورا، مثل: ُمتهي ِّئ. تكت -3

 تكتب على األلف إذا كان ما قبلها مفتوحا، مثل:  ينَشأ.  -4

يف النصب تضاف ألف يف مثل )جزء وشيء( لتصبح: جزءا وشيئا، وأما )ماء ورداء( فال  
 تضاف األلف. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 اجلماعة:  وواو واو اجلمع  ةعداق

 واو اجلماعة واو اجلمع 
خل على االسم املفرد الواو تد -

تصبح لتجعله مجعاً مثل )مدير( 
 )مديرون(. 

فإن اضيف كلمة )مديرون( حتذف   -
  .منها النون فنقول: مديرو املدارس

هي واو تدخل على األفعال  واو اجلماعة  -
 عند مجعها. 

 الفعل املضارع مثل: يكتبون -
 : كتبوا مثل املاضي -
   االمر مثل: اكتبوا. -
ماً او منصوابً  وهذا املضارع ان كان جمزو  -

يكتبوا او لن  حتذف منه النون فنقول: مل 
 يكتبوا. 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 
عرف يعالمات 
 :هبا االسم

 . الطالب ،املدرسة ،کتاب   مثل:قبول الكلمة لأللف والالم  -1
 الكتاب حملمد.   ،قرأت يف كتاب  قبول الكلمة حلرف اجلر مثل: -2
 ٌة. هذه مدرس قبول الكلمة للتنوين مثل: -3

عالمات يعرف 
 :هبا الفعل

 للفعل ثالثة اقسام هي : مضارع، ماض، امر. 
  أنتَ  ،ذاكرتَ  يقبل اتء الفاعل املتحركة يف آخره مثل: املاضي -1

 أنتِّ ، ذاكرتَ 
 .ذاكرتِّ 

 هي ذاكرتْ  يقبل اتء التأنيث الساكنة يف آخره مثل: املاضي  -
 .الدرس

سوف    ،نذاكرس مثل:ن لاملضارع يقبل قبله السني أو سوف أو  -2
 لن أذاكر،
 . أقصر

   ة يف آخره وداللته على الطلب مثل:باألمر يقبل ايء املخاط -3
 .النصحوانتبهي، وامسعي ذاكري اي هند 

 

 

 

 

 

:ث وهيتبىن اللغة العربية على كلمات ثال

احلرف الفعل االسم
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 : أنواع اإلعراب
 جزم. -جر  -نصب  - رفع

 .جمزوموالنصب واجلر وال يوجد يف اللغة العربية اسم   الرفع فقط:ولالسم ثالثة 
 .جمدُ  حممدٌ  اً وعأييت االسم مرف • 
 .جمدٌ  اً أييت االسم منصوبة إن حممد • 
 . كما قلنا  اً وال أييت جمزوم . صفات محيدة  مد  حمل  اً أييت االسم جمرور  • 

 . جمرورالرفع والنصب واجلزم وال يوجد فعل  وللمضارع املعرب ثالثة:
 . الطالب درسه بُ يكت :إذا مل تسبقه أداة نصب أو جزم أييت الفعل املضارع املعرب مرفوعاً  •
 . الطالب لن يقصرَ : إذا سبقته أداة نصب أييت الفعل املضارع املعرب منصوابً  •
 .الطالب مل يقصرْ  : إذا سبقته أداة جزم أييت الفعل املضارع املعرب جمزوماً  •

 . الفعل جمرورا كما سبقوال أبين 
 .أو جمزوم وتستعمل هذه األنواع مع املعرب فنقول: مرفوع أو منصوب أو جمرور
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 : أنواع البناء

 . فتح - سکون -کسر   -ضم 
 :فنقولفنالحظ استعمال هذه املصطلحات مع الكلمة املبنية 

 .مبين على الضم وال نقول مرفوعة أو مبنية على الرفع •
 .على الفتح وال نقول منصوبة أو مبنية على النصبمبين  •
 ,ة على اجلرمبين على الكسر وال نقول جمرورة أو مبني •
 .مبين على السكون وال نقول جمزومة أو مبنية على اجلزم •

 م أو الفتح أو الكسر أوضفيمكن أن يبين على ال ومجيع أنواع البناء تدخل على االسم:
 .السكون 

 : مثال على ذلك 
 .جر  على الضم يف حمل  مبنيان " فنقول من قبل وبعد ومن بعدُ   من قبلُ قال تعاىل: "وهلل األمر 

 . " فأين مبنية على الفتح يف حمل نصب على الظرفيةصديقك؟  أينقول: "وت
  .حمل جر " فهؤالء مبنية على الكسر يف  إىل هؤالءِّ وال   إىل هؤالءِّ وقال تعاىل: "مذبذبني بني ذلك ال  

 . يذاكر ينجح" فمن مبنية على السكون يف حمل رفع   منْ وتقول: "
 :مالحظة إعراب االسم املبين منال بد 
 . يف حمل  -على مبين 

 : أما الفعل فيدخل من أنواع البناء ثالثة 
 الكسر. -3الفتح       -2الضم       -1

 اللغة العربية وميتنع الكسر فالكسر ال يدخل األفعال وال يوجد فعل مبين على الكسر يف 
 مثال على ذلك: 

 .على يوسف" فالفعل دخلوا مبين على الضم  وادخلُ قال تعاىل: "وملا  
 ." فالفعالن مبنيان على الفتحتزکی   من أفلحَ   ىل: "قدقال تعا 

 .إمنا أنت مذكر" ففعل األمر مبين على السكون   فذكرْ قال تعاىل: "
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :املعرب واملبىن من أنواع الكلمة
مبين وأن عشرين يف   املائة من أنواع الكلمة يف اللغة العربية الكلمة و أنواعها أن مثانني يف 

 :اآليت يدل على هذه احلقيقة  رسموال .املائة منها معرب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الكلمة وانواعها

(.يةكل احلروف مبن)احلرف  الفعل

اا ماض مبين دائم مضارع

مبين

معرب

امر مبين دائماا 

االسم

مبين

معرب
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 األمساء املبنية                                       
 :يبين االسم فيما أييت

 :كاآليتوتقسم   ضمري،وعددها ثالثة وثالثون  :الضمائر جبميع أنواعها  -1

 الضمائر املتصلة الضمائر املنفصلة
 "أربعة وعشرون ضمري منفصالً "

 مري يف حمل رفعاثنا عشر ض -
حمل نصب وال أييت   اثنا عشر ضمري يف  -

 .الضمري املنفصل يف حمل جر
 :ضمائر الرفع ومنها •

وما تفرع منها،   - حنن    - أنت  -أان أ(  
 . وما تفرع منهما  - هي    -وهو
 :ضمائر النصب ومنها  ب(

 وما تفرع منها،   –إايان    – إايك   -إايي 
 وما تفرع منهما   - إايها   - وإايه

 ئر متصلة" " تسعة ضما
 : مخسة ضمائر يف حمل رفع (  أ

 - اجلماعة    واو  - نون النسوة    -ألف اإلثنني  -اتء الفاعل 
 .املخاطبةايء  

  -   دروسي   ذاكرتأمثلة موضحة على الرتتيب:  
 - ذاكرواهم    -الواجب   هن ذاکرن   - مها ذاكرا الواجب  

 .أنت اي هند تذاكرين جبد 
 :يب( ثالثة ضمائر أتيت يف حمل نصب أو جر وه

 .مدرسيت مجيلة  - ايء املتكلم: إنين جمد   •
 .كتابك مفيد   -كاف املخاطب: إنك انجح  •
 .حممد له أخالق محيدة  - هاء الغائب: حممد إنه ذكي  •

  مالحظة:
اتصل ضمري من الضمائر الثالثة السابقة بفعل أو إذا   ▪

 . حبرف انسخ كان يف حمل نصب
و إذا اتصل ضمري من الضمائر الثالثة السابقة ابسم أ ▪

 .حيرف جر كان يف حمل جر
مري واحد فقط ميكن أن أييت يف حمل رفع أو نصب أو ج( ض

 - إننا انجحون   –دروسنا    ذاكرانحنن    ( مثل: جر: وهو )ان
 . أعطيت اجلائزة لنا
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   اإلشارة:أمساء  -2

 .كاملثىنأما هذان وهااتن فمعرابن   -هؤالء  –هذه  – هذا
 :األمساء املوصولة -3

 .الالئي، ومثناها معرب  -الذين الاليت  –اليت  -ل: الذي أ( خاصة مث  ▪
 . ما -ن ب( عامة مثل: مَ  ▪

  االستفهام:أمساء  -4

 كيف  -كم   -أين  -مىت  -ما  - نْ مَ 
 تذاكر؟ مىت  عملك؟ما  صديقك؟مثال: من 

  أمساء الشرط: -5

 ... مهما -أين  -ميت  -ما  –من 
 .مه هللاما تفعل من خري يعل   -مثال: من يذاكر ينجح 

   األعداد املركبة: -6

تسع عشرة،  -عشر  تسعةَ  عشرة ... إىل ثالثَ  - عشرَ  ثالثةَ  –إحدى عشرة  -د عشر حَ أَ 
 .ويالحظ بناؤها على فتح اجلزئني

   الظروف املركبة:  -7

أمساء أخرى مبنية لكنها قليلة   مثل: أقرأ القرآن صباح مساء )على فتح اجلزأين أيضا(، وهناك
 .االستعمال

 األمساء املعرية 
 . ما عدى ما تقدم من أمساء فهو معرب غالباً 

 .منزل -مجل  -املدينة  -مكة  - سيارة  -حممد  -قلم  -کتاب   --مثل: مدرسة 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : األفعال املبنية
 .املاضي: يبىن على الفتح، أو السكون، أو الضم -1

 أمثلة:

 .ابءمسعوا نصائح اآل -. قرأت كتابني -. احلديثهللا نزل أحسن  -
 .معربل ماض وال يوجد فع

 .والسكوناملضارع: يبىن املضارع يف حالتني، ويبىن على الفتح  -2
 . " أ( إذا اتصلت به نون النسوة يبىن على السكون، مثل "والوالدات يرضعن أوالدهن 
 .مبا ليس فيه  اً أحد نَ مثل ال متدح إذا اتصلت به نون التوكيد يبىن على الفتح،ب(  

 .اً أو جمزوم أو منصوابً  اً يف غري احلالتني السابقتني، فيأيت مرفوع معرابً ل املضارع عفويكون ال
 . حذف النون -حذف حرف العلة  -الفتح  -األمر: يبىن األمر على السكون  -3

االمر  ولذلك ميكننا القول : إن فعل األمر مثل الفعل املضارع اجملزوم إبضافة كلمة مبين يف
 :أمثلة توضح ذلك 

 عالمة البناء  األمر  عالمة اجلزم  اجملزومارع املض
 مبين على السكون  ذاكرْ  السكون مل يذاكرْ 

 حذف حرف العلةمبين على  ادعُ  حذف حرف العلة مل يدعُ 
 مبين على حذف حرف العلة اسعَ  حرف العلةحذف  مل يرمِّ 

 مبين على حذف حرف العلة ارمِّ  حذف حرف العلة مل يسعَ 
 مبين على حذف النون  ذاكرا النون حذف  مل يذاكرا

 مبين على حذف النون  ذاكروا حذف النون  مل يذاكروا
 مبين على حذف النون  ذاكري حذف النون  أنت مل تذاكري

 .وال يوجد فعل أمر معرب 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : املرفوعات (1
 : األمساء: يكون االسم مرفوع يف احلاالت التالية -أ

 مثال احلالة
 . معتدلٌ   اجلوُّ  املبتدأ
 . معتدلٌ   اجلوُّ  اخلرب

 معتدالً.  اجلوُّ كان   دى اخواهتا اسم كان او اح 
 معتدٌل. ان اجلو   خرب ان او احدى اخواهتا 

 .اجلوُّ اعتدل   الفاعل 
 اجملد.   الطالبُ كوفئ   انئب الفاعل 

 :األفعال -أ
 .الفعل املضارع الذي مل يسبق أبداة نصب أو جزم

 "بكم العسر هللا بكم اليسر وال يريدُ   مثال: "يريدُ 

 :املنصوابت (2
 : األمساء: يكون االسم منصوبة يف احلاالت التالية -أ

 مثال احلالة
 . معتدالً أصبح اجلو  خرب كان او احدى اخواهتا
 . معتدالً  اجلوَّ ليت   اسم إن او احدى اخواهتا 

 .الفائقَ كافأت املدرسة   املفعول به 
 . جيدة  أذاكر درسي مذاكرةً  املفعول املطلق 

 .أحضان الطبيعة بنيَ اجلمعة    يومَ أخرج   ( ظرف)الاملفعول فيه  
 .السيارة  اً راكبأذهب إىل املدرسة   احلال

 يف التفوق  رغبةً أذاكر دروسي جبد   املفعول ألجله 
 ملحوظة:

 .ب( إن وأخواهتا حروف انسخة          .أ( كان وأخواهتا أفعال انسخة 
  والطلب...  الرغبة واألمل واحلباملفعول ألجله ال بد أن يكون مصدرة قلبية نفسية مثل ج( 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

   :إذا سبقته أدوات النصب ومن أشهرها األفعال: يكون الفعل املضارع منصوابً  -ب 

 
 :اجملرورات  (3

 : األمساء: يكون االسم جمرورة يف احلاالت التالية -أ
 :جير االسم يف حالتني

 .جرإذا سبقه حرف  •
 .إذا كان مضاف إليه •

 واو القسم -الالم  -الباء الكاف   -يف  -على  -عن  -إىل  -ومن حروف اجلر من 
 .منذ -ذ مُ  - ُرب   -اتء القسم 

 .ال يوجد فعل جمرور ألن اجلر خاص ابألمساء :ب. األفعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن

لن

كي
ال 
يلالتعل

حتى

 حممد  يف احلقيبةِّ. كتاُب 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : زومات اجمل (4
 اللغة العربية اسم جمزوم ألن اجلزم خاص ابلفعل املضارع ال يوجد يف  :األمساء -أ

 :شبق أبداة من أدوات اجلزم وهي نوعانالفعل املضارع إذا  :األفعال -ب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

أدوات الجزم

ادوات تجزم فعلين وهي 
ادوات الشرط

متى -مهما -ما -من -إن 
....ايان-انى -اين -

:مثال
(إن تجتهْد تنجحْ ) 

ادوات تجزم فعالً واحداً 

ال -الم األمر -لما -لم 
الناهية 

:مثال
( ال تصادْق األشرار) 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :عالمات االعراب
 :وينوب عنها الرفع،عالمة  الضمة -1

 .يف املثىن :أللفا •
 الواو: يف مجع املذكر السامل، ويف األمساء اخلمسة •
 .النون: يف األفعال اخلمسةثبوت  •

 :وينوب عنها النصب،الفتحة: عالمة على  -2

 .سةاأللف: يف األمساء اخلم •
 .الياء: يف املثىن، ويف مجع املذكر السامل •
 .الكسرة: يف مجع املؤنث السامل  •
 .حذف النون: يف األفعال اخلمسة •

 :وينوب عنها اجلر،لكسرة: عالمة على ا -3

 .املثىن، ويف مجع املذكر السامل، األمساء اخلمسةالياء: يف  •
 .الفتحة: يف االسم املمنوع من الصرف •

 :عنهاوينوب  اجلزم، السكون عالمة على -4

 حذف النون يف األفعال اخلمسة •
 حذف حرف العلة يف املضارع املعتل اآلخر  •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 : تنبيهات
 :إىل ما أييت دائماً ي تنبه

 اواًل:

 .حرفان انسخان ينصبان املبتدأ ويرفعان اخلرب (:أنَّ  - )إن   •
 .: أداة شرط جتزم فعلني )ال حمل هلا من اإلعراب(نْ إِّ  •
 .الفعل املضارع: أداة تنصب نْ أَ  •

 :اثنيا: الالم

 ) القلم حملمد (.               أتيت جارة لالسم •
               حملمٌد انجٌح(يده      )ابتدائية تدخل على املبتدأ، وال عمل هلا سوى أتك   •
 ( إن حممد الناجح )      مؤكدة خلرب إن وتسمى املزحلقة حيث زحلقة من املبتدأ إىل اخلرب •
 ). أذاكر ألجنحَ )            نصب الفعل املضارع تعليلية وت •
 . ه(لينفق ذو سعة من سعت)              الم األمر وجتزم الفعل املضارع  •
 وينصب بعدها املضارع أبن املضمرة وما كان هللا ليعذهبم .وتكون بعد نفيالم اجلحود  •

 ال: : اثلثاً 

 ن بشروطوتعمل على إ .  أتيت انفية للجنس: ال طالب يف الفصل •
 .وتعمل عمل ليس .       انفية للوحدة: ال طالب يف الفصل •
 . النفيال عمل هلا سوى      .        انفية للفعل: الطالب ال يذاكر •
 .عاطفة: قرأت النصوص ال النحو •
 .بعدهاوجيزم الفعل املضارع               انهية: ال تقصر يف واجب •
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 ما:  :رابعاً 
 اً  حرفيت أتو      -       ين امساً أت

 : فيما أييت تكون "ما" امساً 
 .وتعرب مبتدأ يف حمل رفع.             التعجبية: ما أمجل الربيع -1
 .وتعرب حسب موقعها يف اجلملة.          املوصولة: يعجبين ما صنعته -2
 .وتعرب هنا مبتدأ يف حمل رفع               االستفهامية: ما امسك؟ -3
 .وجتزم فعل الشرط وجوابه . من خري حتاسب عليه الشرطية: ما تفعل -4

 :تكون "ما" حرف فيما أييت
 النافية: ما حضر الطالب اليوم -1
 :الزائدة -2

الناسخة، وتزيل   على احلروف الناسخة: إمنا األعمال ابلنيات، وهي تلغي عمل احلروف •
 .االمسية، إال ليت أبمجلاختصاصها 

 . م، وال تلغي عمل حرف اجلرهتئامما خطي  قليل.عما  اجلر:على حروف  •
موصول،   اً ويصح هنا أن تكون امس قراءتك،أحب  وأي ؛املصدرية أحب ما قرأت  -3

مصدرية وذلك لعودة  لكن إذا قلت أحب ما قرأته فهي اسم موصول فقط، وال تكون
 .الضمري عليها، وهو ال يعود إال على األمساء

 :نْ مَ  - نْ : مِّ خامساً 
 . ي من حروف اجلراألوىل بكسر امليم وه •
 يت. الثانية بفتح امليم وأت  •

 .لذكاءاباسم موصول أحب من يتصف  -1
 وجتزم فعلني.           (يتفوقْ من يذاكر رط )اسم ش -2
 اسم استفهام من أخوك ؟ -3
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 :تعريفات السريعة
 .ذو مال   -فوك   -محوك  -أخوك  -األمساء اخلمسة: أبوك   -1
 .جتر ابلياءرفع ابلواو، وتنصب ابأللف، و ت

 : األفعال اخلمسة: كل فعل مضارع اتصلت به -2

 .( أنتما تنجحان بتفوق) اإلثنني ألف •
 ) .بتفوقأنتم تنجحون )واو اجلماعة   •
 .(تنجحني بتفوق أنتِّ ) ايء املخاطية   •
 .حبذفهاترفع بثبوت النون، وتنصب وجتزم  •

  .التعريف: التحديد والتعيني -3

 .والتنكريهو وسط بني التعريف التخصيص: قلة عدد األفراد و  -4
 .التنكري: العموم والشمول -5
 .وخربالفعل الناقص: ال يكتفي مبرفوعه بل حيتاج إىل اسم  -6
 .الفعل التام: هو الذي يكتفي مبرفوعة )الفاعل أو انئب الفاعل( -7
 .واألمرالفعل املتصرف: أييت منه املضارع  -8
 .واألمراملضارع  جلامد: هو الذي ال أييت منه الفعل ا -9

يكون واو   وال توجد ألف أصلية بل أصلها قد – الياء  –الواو  -حروف العلة. األلف  -10
 . أو ايء

 .الفعل: ال يقل عن ثالثة أحرف، وال يزيد عن ستة حروف  -11
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 عالمات الرتقيم 

حبيث   املعىن،هــــــــي رموز أو إشارات توضع بني أجزاء الكالم لتعني القارئ على فهم 
 املنطقي يف ذهن القارئ.  قوالتنسيترتب الكلمات واجلمل ترتيبا يسهل الربط 

 ويقف القارئ عندها قليالً .   املعىن، تقع بني اجلمل أو أجزائها اليت تتصل مع بعضها يف   ،   الفاصلة  - 1
 املسلمني. ومبكانتها الدينية يف قلوب    موقعها،متتاز القدس أبمهية    مثال:

 هلا. وتقع بني مجلتني تكون ترتتب أحدمها على األخرى أو تكون سببا   قوطة؛ املنالفاصلة    - 2
 فراشك. فاذهب إىل    دروسك؛إذا أهنيت مراجعة   مثال:

 املقتبس.أو قبل الكالم   وتفصيله،أو بني اجململ    القول، توضعان بعد   : النقطتان الرأسيتان   - 3
 خيالل. فلينظر أحدكم من    ه؛خليلن املرء على دي  وسلم:قال رسول هللا صلى هللا عليه   مثال:

 عالمتا التنصيص   - 4
  "   " 

 نقصان. يكتب بينهما الكالم الذي ينقل بنصه دون زايدة أو  
رسخ اإلسالم فينا عقيدة التوحيد اليت تعترب أساس اإلسالم ملا فيها من إفراد هلل عز   مثال:
 ". " قل هو هللا أحد    تعاىل:قال    ابلعبادة،وجل  

 احلديث. ويقع بينها اجلمل االعرتاضية اليت تعرتض سياق   -  -    الشرطتان   - 5
 . نصُر نصراً نصرا لقائٌل اي   - وأسطار   سطرن سطرا    - الشاعر: إين قال    مثال:

 احلذف: عالمات    - 6
)...( 

 النص.تكتب للداللة على حذف جزء من  
 واإلحسان...   والعدل،   واألمان،  الصدق،حث اإلسالم على   مثال:

 عمرك؟ كم    مثال:  االستفهام.توضع يف هناية مجلة    ؟امتفه االسعالمة    - 7
 اليهود! ما أكذب    مثال: التأثر.تقع يف هناية اجلمل اليت تثري التعجب أو االنفعال أو   التعجب! عالمة    - 8
القوسان املعقوفان   - 9

 ] [ 
 النص. يقع بينهما كالم زائد على موضوع  

 الطعم.   غذاء لذيذ  حبري[ ]كائنيعترب السمك    مثال:
 احملدابن  القوسان   -10
((       ) ) 

 ابملوضوع. تقع بينها أرقام احلواشي أو بعض الشروح املتعلقة  
 ( . 1) وسلم : اجلنة حتت أقدام األمهات .    وآلة قال رسول هللا صلى هللا عليه    مثال:

 طويال. حبيث يقف القارئ عندها  برمته،توضع يف هناية فقرة معينة أو الكالم   النقطة  .   -11
 قمت إبيضاح عالمات الرتقيم وقد انتهى الشرح واحلمد هلل .   مثال:

 
 



 

455 
 

W3ood_altakror

 

 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 
 

 

 

 

 

 

 كميهمة يف اجلزء الاملقواعد ال
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 قانون النسبة املئوية:  ✓

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملئوية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدرجة 

 

 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السهولة:قانون معامل  ✓

 

 100         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل السهولة 

 

 معامل الصعوبة:قانون  ✓

 

 100         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل الصعوبة 

 

 قانون الوسيط:  ✓
 حيسب ترتيب االعداد تصاعدايً او تنازلياً واختيار اوسطها   -
 2د زوجياً جيمع العددان األوسطان ويقسم الناتج على اذا كان عدد االعدا -

 عندما حتوي البياانت قيماً متطرفةيستخدم  مالحظة:

 100 جمموع الدرجات  

 الدرجة الكلية  

 عدد اإلجاابت الصحيحة 
 عدد من حاول االجابة  

 عدد اإلجاابت اخلاطئة 
 عدد من حاول االجابة  

 ـــــــكـــــــــل ال
 بــــــةالــــــــــنـــــســــــ ـــــــجــــزء ال

100 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 الوسط: قانون  ✓

 التالميذ. الذي يشري اىل معدل درجات )املتوسط احلسايب(: هو املقياس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= توسط احلسايب امل

 النتيجة: 

 عددها جمموع البياانت = املتوسط احلسايب 

 يستخدم عندما ال حتوي البياانت قيماً متطرفة. مالحظة:

 

 قانون املنوال:  ✓
 يف البياانت    القيمة األكثر تكراراً  -
 قد يوجد اكثر من منوال وقد ال يوجد منوال -

 متكررة متساوية. يستخدم عندما حتوي البياانت قيماً  مالحظة:

 

 قانون التباين:  ✓
 مقياس الحنراف القيم عن متوسطها احلسايب  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = تباين ال

 

 

 

 

 جمموع البياانت 
 عددها 

 الوسط(  -جمموع )الدرجة 
 1 -عدد القيم 

2 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 االحنراف املعياري:قانون  ✓
 احد مقاييس التشتت   -
 قياس اختالف جمموعة من البياانت او تشتتها. مقياس يستخدم يف  -

 تباين االحنراف املعياري = اجلذر الرتبيعي املوجب لل 

 

 املعيارية:قانون الدرجة  ✓
   : حتويل الدرجة اخلام اىل درجة قابلة للمقارنة مع قيم أخرى.فائدهتا -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة املعيارية  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسط  -الدرجة اخلام 
 االحنراف املعياري
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 اهلندسية: قوانني املساحة واحمليط لألشكال 
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 

 املراجع:  -

 و زيد. ب اساسيات التدريس لـــ د/خليل شرب، د/ عبد الرمحن جامل، د/ عبد الباقي ا -1

 . "التعليم وزارة" . دليل قواعد السلوك واملواظبة -2

 املناهج وطرائق التدريس لــــ د/ ماجد أيوب القيسي. -3

التدريس يف القرن احلادي والعشرين. لــ د/ ذوقان عبيدات، د/ سهيلة أبو   ت إسرتاتيجيا -4
 السميد

 املعلم الناجح يف الرتبية والتدريس لـــ / فرح اسعد.  -5

 حسن شحاتةد/ املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق -6

 حسن جعفر خليفةاملعاصرة/ ج املدرسي املنه -7

 . هبرية الرابط /وتطبيقاهتا الرتبوية داملناهج  -8

املطريي  وعفافبدرية املفرج د/  . االجتاهات املعاصرة يف اعداد املعلم وتنميته مهنياً  -9
 وحممد محادة 

 ."وزارة التعليم  اخلدمة،وزارة . "التعليميةالئحة الوظائف  -10

 نفس الرتبوي ونظرايت التعلم. د/ صاحل حسن الداهري.اساسيات علم ال -11

 د/ حممد احلوامدة.  العدوان،تصميم التدريس بني النظرية والتطبيق. د/ زيد  -12

 املدخل للمناهج وطرق التدريس. د/ ماهر إمساعيل. -13

 دليل املعلم اجلديد للتدريس الفعال. " وزارة التعليم". -14

 د/ عمر حممد أبو جلبان.   اهلياجنة، ائل مقدمة يف الرتبية. د/ و  -15
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 الرخصة املهنية للمعلم واملعلمة

 . "شركة تطوير للخدمات التعليمية  . "دليل الشراكة االسرية واجملتمعية -16

 . "شركة تطوير للخدمات التعليمية. "جمتمعات التعلم املهنية  -17

 . السرطاوي العزيز عبد / د السرطاوي، زيدان/د  واألكادميية النمائية التعلم صعوابت  -18

 . احلديدي مىن /د  ، اخلطيب مجال /د . اخلاصة الرتبية يف دمةمق -19

 كتاب الصحة النفسية د/ حامد زهران.   -20

 الشيخ.  عبد هللاعلم نفس النمو د/انئل عبد الرمحن اخرس، د/اتج السر  -21

 مهارات التدريس الصفي. د/ حممد حممود احليلة. -22

 التعلم(. )نظرايت زمة دار احلرف الرتبوية مل -23

 . "شركة تطوير للخدمات التعليمية"  .التقومي الصفي الواقعي -24

 إدارة البيئة الصفية. " وزارة التعليم" -25

 ختطيط التدريس. " وزارة التعليم"  -26

 االجرائي خلصائص النمو وتطبيقاته الرتبوية. " وزارة التعليم" الدليل -27

 ". ات التعليميةشركة تطوير للخدمدليل املعلم لتدريس الفعال. "  -28

 ميثاق اخالقيات املهنة. " وزارة التعليم".  -29

 التعلم النشط. " وزارة التعليم".    -30

 دليل الالئحة التنفيذية للموارد البشرية. " وزارة اخلدمة املدنية".  -31

     ، د/ حسن جعفر اخلليفة.مال الدين حممد هاشمك  / د. التقومي الرتبوي -32


